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Van de directie

Eerste woensdag in november:
Dankdag voor gewas en arbeid

Omdat het geen toeval is…
Psalm van nu

Wat een wonder,
dat onze planeet aarde
een vruchtbare bodem is
voor alles wat leeft.
Dat er gewassen groeien,
en dat er mensen zijn ontstaan
met sperkracht en hersens
om de grond te bewerken
en iets te maken van het leven.
Wat een wonder,
dat er zo veel monden
gevoed kunnen worden
en dat er zoveel
bedacht en gemaakt wordt
dat het leven leuker maakt.

Ze zeggen wel eens
dat we geluk gehad hebben
met de juiste afstand
van de aarde tot de zon.
Dat er anders niets
zou groeien en bloeien
-dat er geen leven kon zijn.
en het klinkt of het toeval is,
of er geen gedachte achter zit,
en geen kracht die aanstuurt.
Voor wie gelooft
Is dit geluk geen toeval,
maar iets wat ons gegeven is -om
dankbaar voor te zijn.
God, wat zijn we gelukkig
met alles wat we krijgen!
(Greet Brokerhof -van der Waa)

De herfstvakantie is voorbij en we gaan de laatste periode van dit kalenderjaar
in. Het lijkt nog ver weg, maar we zijn al bezig met de voorbereidingen voor
Sinterklaas en Kerst. Herfstvakantie? Het leek af en toe wel zomer!! Voor wie de
gelegenheid had er op uit te trekken, kon genieten van een zomerachtige herfst
of herfstachtige zomer.
Op 16 oktober kregen we het volgende mailtje van juf Rianne Beekhuis binnen:
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Lieve collega's,
Vandaag is Mees geboren!!!
De operatie is goed gegaan en Mees is een
tevreden mannetje! Finn is trotse broer en
wil alleen maar kusjes geven.. 😍😍😍
Dikke kus van ons 4!

Mooi nieuws, van gelukkige ouders. Namens iedereen hebben we Rianne en haar
gezin van harte gelukgewenst met Mees.
Meer lief en leed: Juf Ciska Dijksterhuis is voor de vakantie geopereerd, maar is
weer aan de beterende hand. Zij hoopt over twee weken weer aanwezig te zijn.
Juf Anita Schippers is ook een paar keer per week op school te vinden. Zij
begeleidt dan leerlingen uit groep 5. Het gaat stapje voor stapje beter met haar.
Op 5 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. Hieronder in de Roffel zal
ik daar wat meer informatie over geven.
Hielke Sybesma
Bino de witte Pinguïn,
Dinsdag 14 oktober zijn we met de kinderen naar de Dialoog
geweest en hebben daar gekeken naar een fantastische
voorstelling van een toneelgroep. We werden meegenomen naar
de Noordpool waar naar Bino de witte pinguïn werd gezocht. Een
leerzame en humoristische voorstelling waar we erg van genoten hebben.
Ouders bedankt voor het rijden.
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Geboren
Chahid uit groep 2 heeft een broertje gekregen. Hij heet Zakaria. Wij feliciteren
Chahid en zijn vader en moeder van harte met Zakaria en hopen, dat hij later
ook op de Koningin Julianaschool naar school zal gaan.

Nationaal Schoolontbijt dinsdag 4 november

Het Nationaal Schoolontbijt is meer dan een leuk ontbijtfeest. Samen met hun juf
of meester ontdekken de kinderen ook waarom een gezond ontbijt als start van
de dag zo belangrijk is. Dat doen ze met speciaal reclamevrij lesmateriaal dat
Het Nationaal Schoolontbijt naast leuk ook leerzaam maakt. U kunt dit
lesmateriaal zelf bekijken op www.schoolontbijt.nl/
Mocht u benieuwd zijn wat de kinderen precies aangeboden krijgen kijkt u dan
even op bovenstaande link.
Op maandag 3 november nemen alle kinderen een bord, bestek en een
beker mee in een plastic tas. Dit alles voorzien van hun naam. Zo kan op
maandag alles al klaargezet worden voor een gezellig ontbijt op dinsdag
4 november.

Gerrie Klein van supermarkt PLUS willen we
hartelijk bedanken voor de sponsering van
al het brood voor onze school! Bedankt, we
zijn er blij mee!
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Dankdag
Op verzoek van de kerkenraad en dominee Meijvogel van de Westerkerk doen
wij dit jaar mee met de viering van de biddag voor gewas en arbeid op woensdag
5 november. Op die dag gaan we onder schooltijd naar de Westerkerk. De dienst
begint om 9 uur en duurt een klein uur. Ouders/familieleden zijn bij de dienst
van harte welkom.
Na afloop van de dienst gaan de kinderen terug naar school. Voor u als ouders
staat de koffie dan klaar, verzorgd door de Family Factory.
Er zal ook een collecte gehouden worden. Die is bedoeld voor het doel, waarvoor
de kinderen op school sparen, namelijk voor goed onderwijs voor jongens en
m.n. meisjes in India. Meisjes hebben het extra moeilijk. Omdat ze al vroeg
uitgehuwelijkt worden en in het huis van hun man gaan wonen, willen hun
ouders geen geld besteden aan onderwijs voor hun dochters. De collecte wordt
van harte bij u aanbevolen.
Kleuters naar het pietenhuis
Op woensdag 19 november gaan we
met de kleuters op bezoek bij de
pieten die in het pakhuis logeren.
Deze ochtend gaan we allerlei leuke
dingen doen samen met de pieten.
We hebben voor deze morgen weer
ouders nodig. Tegen die tijd hangen
we een lijst op bij de klas om u op te
geven om te rijden.
Nadere informatie volgt.
Technieklessen
Dankzij de hulp van een aantal ouders kunnen we vanaf de herfstvakantie in alle
groepen starten met de technieklessen uit de Techniek Torens.
In de Middenbouw Toren (de paars-gele toren) zitten de leskisten, materialen
voor de technieklessen voor de groepen 3, 4 en 5.
In de Bovenbouw Toren (de roze-rode toren) zitten de leskisten, materialen voor
de technieklessen voor de groepen 6, 7 en 8.
Jongens en meisjes zijn erg enthousiast over de technieklessen uit De Techniek
Torens. Ze hebben veel plezier met het ontdekken hoe technische dingen werken
en met het zelf doen en zelf maken. Ook is het spannend: “Zou het wel
werken?”.
Wat leren de kinderen ook nog?
Naast de kennis die de leerlingen opdoen op het gebied van techniek, leren de
kinderen ook goed samenwerken en oplossingsgericht denken. Ze moeten hun
eigen werk plannen. Ook bevorderen veel lessen de fijne motoriek, het ruimtelijk
inzicht en het analytisch vermogen. Werken met De Techniek Torens is
ontdekkend leren! Leren door te doen!
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Wintertijd
Uit groep 3:
Maud: "Gisteren ging de klok achteruit,
vandaag gaat de klok weer vooruit!"
Lucas: "In de vakantie gaat de klok achteruit, dan hebben we lekker lang
vakantie!"
Groet Wilma v.d. Krol
Actie Schoenmaatjes
Graag vragen wij u om mee te werken aan de actie Schoenmaatjes. Een actie
van Edukans, waarbij kinderen in Nederland een schoenendoos vullen met
schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes in landen als
Ghana, Irak en Kenia. Een leeftijdgenootje dat leeft in moeilijke omstandigheden.
Ook wij als Koningin Julianaschool doen dit jaar van harte aan deze actie mee.
Als Koningin Julianaschool proberen we in totaal ongeveer 150 schoenendozen
voor onze rekening te nemen. Daarbij kunnen we niet zonder uw hulp! Wilt u
thuis, samen met uw kind(eren) een schoenendoos vullen met schoolmateriaal,
toiletartikelen en speelgoed? We vragen u per gezin één schoenendoos te
vullen.
Maandag 3 november krijgt het oudste kind van ieder gezin een schoenendoos
met informatiefolder mee naar huis. Hoe het precies werkt en wat er wel en niet
in de doos mag, staat in de folder die in de schoenendoos zit. De kinderen
mogen de schoenendoos thuis mooi versieren.
Edukans vraagt van iedere deelnemer
van Schoenmaatjes 6 euro voor de
verzendkosten van de schoenendoos.
Hiervoor kan het machtigingsformulier in
de folder ingevuld worden. Als u het emailadres op het machtigingsformulier
invult, laat Edukans weten in welk land de
schoenendoos is uitgedeeld.
Wilt u ervoor zorgen dat de spullen, die u
in de schoenendoos doet, heel en schoon
zijn? U kunt de gevulde schoenendoos met
het machtigingsformulier 24, 25 of 26
november op het podium in de
gemeenschapsruimte zetten .
Ook zijn wij op zoek naar vrijwilligers die
ons willen helpen bij het controleren en
verzendklaar maken van de dozen en bij
het regelen van het transport naar het
inleverpunt in Apeldoorn.
Het inleveren in Apeldoorn kan van eind november tot midden december.
Wilt u helpen, meldt u zich dan bij Carin Houwaard (leerkracht groep 7) aan.
Helpt u mee? Laten we samen de schouders zetten onder deze prachtige actie!
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Schoolkorfbal
Maandag 22 december wordt er weer een schoolkorfbaltoernooi georganiseerd.
Dit kersttoernooi van KC Ermelo zal plaatsvinden in Sporthal Calluna.
Het toernooi zal gehouden worden voor de groepen 5 en 6 in de ochtend en `s
middags zullen de groepen 7 en 8 aan bod komen.
Wie van u zou een team willen coachen/trainen?
U kunt zich opgeven bij de eigen leerkracht van uw kind.
JOGG
Afgelopen maandag zijn de kinderen in de groepen 5 t/m 7 in de gymles gestart
met een fitheidstest. Dit is in het kader van JOGG (Jongeren op gezond gewicht).
U heeft in de krant kunnen lezen, dat de Gemeente Ermelo met een pilot van
JOGG in Ermelo west start. Wij mogen als school profiteren van expertise
betreffende bewegen en gezonde voeding.
De komende tien weken krijgen de kinderen tijdens de gymlessen op maandag
(groep 6), dinsdag (groep 5) en vrijdag (groep 7) les van Get Healthy. Aan het
einde van deze tien weken krijgen de kinderen wederom een fitheidstest om te
kijken welke vorderingen de kinderen gemaakt hebben.
Belangrijke data
Datum
4 november (dinsdag)
5 november
10
12
13
19

november
november
november
november

25/27 november
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Activiteit
Nationaal Schoolontbijt
09.00 Viering Dankdag Westerkerk
19.30 MR-vergadering
Studiedag team. Kinderen vrij.
20.00 OC-vergadering
Roffel 5
Rapport 1 mee
Speelgoedbeurs + Koffie Family Factory
10-minutengesprekken

