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Directie
Verschil mag er zijn
Schouders hoeven niet
even breed te zijn
om dezelfde last
te kunnen dragen.

Stemmen hoeven niet
hetzelfde te klinken
om een waardevol geluid
te laten horen.

Benen hoeven niet
even lang te zijn
om dezelfde weg
te kunnen lopen.

Mensen hoeven niet
even groot te zijn
om door dezelfde
deur te kunnen.

Neuzen hoeven niet
dezelfde kant op de staan
om lucht te krijgen
van wat belangrijk is.

Inwoners hoeven niet
gelijk te zijn
om in hetzelfde land
te kunnen wonen.

Langzamerhand verandert de Koningin Julianaschool in een kasteel. Overal in de school laten
leerkrachten en leerlingen zien dat het project “De Middeleeuwen” er aan komt. Het belooft een
prachtig feest te worden. Wij nodigen u uit om op woensdagavond 18 februari te komen kijken naar
hoe wij met “Ridders en Kastelen” zijn om gegaan. De dag daarna gaan we het project met de
kinderen afsluiten. We zullen dan een continurooster draaien. De kinderen zijn dan om 14.00 uur vrij.
De Stroopwafelactie loopt voortreffelijk. In een mum van tijd waren de meeste koeken weg en
vroegen leerlingen en soms ook ouders of ze nog meer konden verkopen. Helaas. Ze zijn op. We gaan
nog wel kijken of er misschien toch nog stroopwafels terug komen, omdat ze niet verkocht zijn. Maar
uw enthousiasme om koeken te verkopen is hartverwarmend. Of komt dat, omdat ze zo lekker zijn
……
Maandagavond en woensdagmorgen konden nieuwe ouders de school bekijken. In totaal wilden zo’n
15 nieuwe belangstellende ouders kijken en horen, wat voor een goede school de Koningin
Julianaschool is. De meesten hadden van tevreden ouders, dus van u, goede verhalen over de school
gehoord. We stellen het geweldig op prijs, dat u ambassadeur van de school wilt zijn.
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Woensdagmorgen was het weer bijzonder gezellig in de school. De Family Factory organiseerde de
maandelijkse koffiemorgen. De nieuwe ouders schoven zo aan. Wij hebben ons best gedaan het
inhoudelijke verhaal te vertellen en dat verhaal sprak hen, zo te horen, best aan. Een aantal heeft al
aangegeven, dat ze hun kind(eren) graag naar de Julianaschool willen laten gaan. Ik wil van de
gelegenheid gebruik maken de leden van de Oudercommissie en de Medezeggenschapsraad te
bedanken voor hun inzet. Zij waren bij beide gelegenheden aanwezig om nieuwe ouders op te
vangen en desgevraagd hun ervaringen met de school met hen te delen.
Hielke Sybesma

Samen naar de Film
"Samen naar de film" heeft 528 euro opgebracht! Dit
geld wordt gebruikt voor het pleinproject. Bij de rode
loper op het plein stonden al geverfde paaltjes, één
van de vrolijke onderdelen waar we met NLDoet op 20
maart mee bezig gaan!
Maar naast het geld dat "Samen naar de film" heeft
opgebracht was het vooral een hele gezellige middag
+ avond!
Er zijn deze middag en avond heel veel foto's
gemaakt. Via deze link kom je bij het digitale fotoalbum; kijk en geniet!

Project “de Middeleeuwen”
Zoals u weet start aankomende woensdag 11 februari ons schoolproject met het onderwerp “de

Middeleeuwen”. We openen de projectweek woensdagochtend met een toneelstuk voor alle groepen
en we zingen het Juliana Middeleeuwenlied.
De volgende activiteiten staan al gepland:

Op woensdag 11 en donderdag 12 februari brengen de groepen 1 en 2 een bezoek aan kasteel “
Cannenburgh”. De groepen 3 en 4 gaan hier op dinsdag 17 februari naar toe.

De groepen 5 tot en met 8 brengen donderdagochtend 12 februari een bezoek aan het Muiderslot.

De kinderen van deze groepen eten bij terugkomst hun eigen lunchpakket op school. We gaan dan

zoals gewoonlijk om 15.15 uur naar huis. Wij zouden het fijn vinden, wanneer u de € 5, - voor het
Muiderslot maandagmorgen aan de kinderen zou willen meegeven. Indien uw kind in het bezit is

van een Museumjaarkaart, wilt u dit dan voor woensdag 11 februari bij de leerkracht van uw kind
melden en afgeven!

Woensdagavond 18 februari van 18.30 uur tot 19.30 uur bent u van harte welkom om, sámen met
uw kind(eren), het Julianakasteel te bezoeken! Deze avond kunt u alle kasteelkamers bekijken en

zien wat er door de kinderen is gemaakt. De kinderen mogen verkleed komen en u zult zich voor

korte tijd in de Middeleeuwen wanen! U zult ridders en jonkvrouwen ontmoeten. In de balzaal van
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ons kasteel kunt u een dansje wagen en de mannen kunnen zich deze avond voor € 1,- laten
scheren door onze barbier Nero!

Donderdag 19 februari sluiten we de projectweek op school af met een Middeleeuwse maaltijd.
We hebben deze dag doorlopende schooltijden!

De kinderen gaan dus van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school!

Het zou leuk zijn, als de kinderen ook deze dag verkleed naar school komen!
We verheugen ons nu al op een heel gezellige, leerzame week!!

Schaaktoernooi
Op woensdagmiddag 28 januari jl. organiseerde VSG
Ermelo het schaakkampioenschap voor basisscholen in
Ermelo. Er hadden zich 30 teams aangemeld, waardoor
ruim 120 jeugdige schakers met elkaar streden om de titel.
De competitie werd gespeeld in twee groepen. De sfeer
was uitstekend; er werd fanatiek maar vooral ook erg
sportief geschaakt. Prachtig om te zien hoe alle teams in
opperste concentratie en in een muisstille zaal, 7 potjes
van 15 minuten speelden.
De volgende leerlingen van onze school deden mee:
Team 1 Romée Kleefman, Mirte Bannink, Anouk Vlijm en Niels Klompmaker
Team 2 Maarten Jansen, Daniël Adam, David v Werven en Stijn Klompmaker
Team 3 Pieter Brouwer, Senne Schuur, Kaj Breeman en Steijn v d Vliert
Team 4 Erben Maaskant, Florian de Vries, Kaya Schuur en Niels Ringelberg
Team 5 Tom Beliën, Matthijs Adam, Daniël van Waay, Doeke Beljaars en Tim Klompmaker
De winnaar van groep 1 werd, na zeven rondes schaken, Augustinusschool. Goede tweede werd
echter team 3 van de Julianaschool.
Kaj Breeman was de topscoorder van onze school. Hij won 6 wedstrijden en speelde 1 keer remise.
Knap hoor! Dit hebben we mede te danken
aan de leerzame lessen van dhr. P
Vroegindeweij op de vrijdagochtend.
Door de goede organisatie en de hulp van een
tiental VSG leden verliep alles gesmeerd en
kon voorzitter Sape Westra om 16.20 uur de
prijzen uitreiken. Het was een hele leuke
middag!

5-2-2015

Spechtstraat 49, 3853 VA, Ermelo, 0341-552284
Nog een kleine bijdrage van een speler en tevens verslaggever.
Onze school deed ook mee met 5 teams .
Juliana 1, 2, 3, 4 ,5 .
Juliana 3 is 2e in poule A geworden .
Juliana 4 is 4e geworden.
Juliana 5 is 5e geworden .
Er waren zeven wedstrijden
In poule B was het ook heel erg spannend ieder team had in de 10 tot 20 punten .
Want ieder een van onze school die mee deed had wel 1 tot 2 wedstrijden gewonnen.
En daar zijn we erg trots op ! en daar Geven we complimenten voor!
En ook iemand van onze school heeft 5 van de 7 gewonnen . en dat is ook erg knap. En ook erg
leuk was het ook . en ook al verlies je. en het toch erg leuk ! en toch is schaken heel erg top!
Niels groep 6

Gevonden voorwerpen
In het half jaar dat we nu naar school gaan, is de doos met gevonden
voorwerpen al weer overvol!
Er zitten tassen, jassen, gymspullen en nog veel meer kledingstukken
in.
Vrijdag 6 februari worden alle kledingstukken op het podium
uitgestald. Alle ouders en kinderen hebben die ochtend gelegenheid
om hun “verloren gewaande” spullen op te halen.
Wat er dan nog blijft liggen, doen we in een zak en gaat naar het
Leger de Heils!

Pleinproject op de Julianaschool op NL DOET.
Op de Kon. Julianaschool gaan we het schoolplein pimpen:





We willen het kleine fietsenhok aan de binnenkant schilderen.
Het huisje bij de glijbaan krijgt een kleurtje.
De muurtekening van het grote fietsenhok moet schoon gemaakt
worden.
We willen een duidelijke afscheiding maken voor het schoolplein.

Dat laatste doen we door middel van paaltjes. De kinderen (alle of per gezin)
krijgen een paaltje. Deze mogen ze thuis schilderen. In de volgende Roffel
krijgt u hierover meer informatie.
De mooie gekleurde paaltjes worden op NL DOET (vrijdag 20 maart) in de
grond gezet. Je ziet het.... er is genoeg te doen!
Aan het einde van de dag ziet het schoolplein op de Julianaschool in Ermelo er
netjes en verzorgd uit.
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We hebben dan een prachtig fietsenhok en een mooie afscheiding van gekleurde paaltjes.
Wij zoeken een aantal enthousiaste ouders die ons willen komen helpen.
Wij zorgen voor koffie, thee en een lekkere
stroopwafel.
Tussen de middag is er soep met een lekker broodje.
Komt u ook helpen ??
Dinsdag 3 maart willen we de paaltjes in de grondverf
zetten.
Maandag 16 maart gaan we in het kleine fietsenhok
de muren voorstrijken.
Vrijdag 20 maart is de grote NL DOET dag
Dan hebben we veel hulp nodig.
Wilt u uw naam en datum (via de mail) doorgeven als
we op u kunnen rekenen.
Alvast bedankt!

Verkeer
Samen oefenen op de fiets
Naarmate kinderen ouder worden, zullen ze steeds vaker zelfstandig met de fiets op pad gaan. Ze
fietsen naar school, naar de sportclub of fietsen met vriendjes een rondje.
Het is wel heel belangrijk dat de kinderen dit veilig doen. Ouders hebben daarin een belangrijke rol,
want zij zullen hun kind(eren) begeleiden in het verkeer. Maar hoe doe je dat dan?
Oefentips voor ouders
 Ga achter elkaar rijden en laat uw kind voor u uit fietsen.
 Leer uw kind om niet alleen op u te vertrouwen maar stimuleer het om zelf uit te kijken.
 Laat uw kind aangeven wanneer hij denkt dat hij veilig verder kan rijden of kan oversteken.
Bepaal samen of uw kind de situatie goed heeft ingeschat.
 Op deze manier ontdekt u vanzelf wanneer uw kind eraan toe is om zelfstandig aan het
verkeer deel te nemen.
Begint uw kind net met fietsen?
Oefen dan met uw kind een aantal fietsvaardigheden zoals: een bocht maken, inhalen en oversteken.
Maak ook een aantal afspraken, zoals:







rijd altijd zoveel mogelijk rechts.
ga achter elkaar rijden als de weg druk of smal is.
ga achter elkaar rijden als je wilt inhalen of zelf wordt ingehaald.
ga achter elkaar rijden als je ergens omheen moet.
ga achter elkaar rijden als je een bocht maakt.
rijd nooit links door de bocht.

Tot besluit de meest belangrijke oefenregel: Geef altijd zelf het goede voorbeeld!
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School en kerk
Zondag 8 februari hebben we de dienst van kerk en school. Dit jaar zijn we te gast in de
Immanuëlkerk. Het thema van deze dienst is:
`Vrienden voor het Leven?!’
De dienst begint om 10.00 uur en Ds. Irma Jansen zal voorgaan in deze dienst. We zijn al druk met de
voorbereidingen voor deze dienst: Liedjes oefenen, werkstukken maken, toneelstukje instuderen en
nog veel meer. We nodigen u van harte uit om met ons deze themaweek af te sluiten in de kerk.
Komt u ook?

Belangrijke data
8 februari
11 februari
12 februari
17 februari
18 februari
19 februari
23 t/m 27 februari
20-21 maart
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10.00 uur kerk en school dienst Immanuelkerk
Begin project
Groep 5-8 naar Muiderslot
Bezoek Cannenburgh
afsluiting project voor ouders
de school van 18.30 – 19.30 uur open
afsluiting project - continurooster tot 14.00 uur
voorjaarsvakantie
NL-Doet

