Spechtstraat 49, 3853 VA, Ermelo, 0341-552284

ROFFELTJE

>

Directie
Geloven is meer ……
Geloven is meer
dan genieten van het leven,
en oog hebben voor
het goede dat je overkomt.
Geloven is ook
uitkijken naar Gods toekomst,
weet hebben van een wereld,
waarin angst en pijn
verdwenen zijn
en God heel dichtbij is.

Geloven is meer
dan uitkijken naar de dingen,
waarvan jij voor jezelf
veel goeds verwacht.
Geloven is ook
oog hebben voor anderen,
hun verwachtingen delen,
hun hoop tot de jouwe maken
en samen uitzien naar de tijd
dat iedereen gelukkig is.

Geloven is meer
dan vol verwachting uitzien
naar Gods toekomst,
die eens komen zal.
Geloven is ook
energiek aan het werk gaan,
vooruitlopen op wat komt,
samen al iets zichtbaar maken
van die nieuwe wereld.

Buiten bereik?
De decembermaand, de mooiste en meest sfeervolle maand van het jaar. Er moet van alles, maar dat
organiseren we gewoon. Het is gezellig en druk. Het is de tijd van cadeautjes, lichtjes en kerstbomen,
inkopen doen, lekker eten ……. Het is druk, maar we hebben het allemaal onder controle. Buiten
bereik? Wat is er dan buiten ons bereik? We kunnen en hebben toch bijna alles?
En de oorlog in Afghanistan dan en de bomaanslagen in Afrika en het Midden Oosten? En de mensen,
die verdrietig zijn en wanhopig, omdat ze het moeilijk vinden de toekomst zonder geliefden onder
ogen te zien? We kunnen bijna alles, maar dát, en nog vele andere zaken, kunnen we niet regelen, al
zouden we het nog zo graag willen. We houden onze dromen, onze wensen. Het is vaak een verre
droom, buiten bereik.
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Binnenkort gaan we weer het kerstfeest vieren en we horen dan weer de kerstboodschap. Ik kan me
heel goed voorstellen, dat er mensen zijn, die nu even geen behoefte hebben aan die boodschap. En
toch blijven we de boodschap vertellen, want de droom komt bìnnen bereik. Engelen,
boodschappers van God, komen het vertellen. Ze maken verbinding tussen de hemel en de aarde,
tussen God en de mensen. Die engelen vertellen de boodschap van het Kind, dat iets van God op
aarde zal laten zien, voor ons allemaal.
Dromen betekent niet, dat we moeten wegdromen, de werkelijkheid uit het oog moeten verliezen.
Er moet nog veel gebeuren, voordat het zover is. We moeten wèrken om deze droom werkelijkheid
te laten worden. Dan zal deze droom bìnnen bereik komen.
Ik hoop, dat we tussen de beslommeringen van december toch nog even de tijd nemen voor deze
droom. Ik hoop en verwacht, dat die droom uiteindelijk zal leiden tot vrede op aarde en vrede in de
harten van alle mensen.
Namens het team van de Koningin Julianaschool wens ik u allen een gezegend kerstfeest toe. En voor
het jaar dat voor ons ligt, 2015, wens ik, dat we tijd zullen nemen, om te dromen èn te werken aan
de boodschap van het Kind van de Vrede. Dan is de droom van vrede voor alle mensen bìnnen
bereik. Echt waar.
Hielke Sybesma

Uitnodiging Nieuwjaarsinloop
Graag willen we u op maandag 5 januari om 8:30 uur uitnodigen om naar de nieuwjaarsinloop te
komen in de gemeenschappelijke ruimte. Daar kunnen we onder het genot van een kopje koffie of
thee elkaar weer zien en spreken. Hopelijk zien wij elkaar dan.
Namens de Family Factory en de OC wensen we jullie gezellige kerstdagen, een fijne vakantie en een
gelukkig en gezond 2015 toe.
Hoofdluis
Beste Ouders,
Op dit moment hebben we nog steeds hoofdluis op school. Met name de goepen 3 en 5 waar het
voorkomt en gemeld is. Vrijdag is er grote luizencontrole op school voor alle groepen van 3 t/m 8.
Wat ik wil vragen van de ouders mocht je kind hoofdluis hebben schaam je niet maar meld het
alstublieft bij de leerkracht.
Wat kun je zelf doen om te voorkomen en behandelen.
Voorkomen is veel cremespoeling gebruiken of tea tree oil in het haar doen.
Behandelen is wassen met luizenshampoo, of tea tree oil in het haar doen en elke dag doorkammen.
al deze producten zijn te koop bij een etos of kruidvat.
Als we met zijn allen onze kinderen controleren weet ik zeker dat we eind van het jaar luis vrij zijn.
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Groep 3 en 4
We waren ontzettend blij, dat we ruimte in de formatie konden vinden om groep 3 en 4 tot de
kerstvakantie in de ochtendschooltijden te kunnen splitsen. Daardoor konden we de groepen kleiner
maken en hadden we de mogelijkheid om waar nodig extra begeleiding te geven. Na de
kerstvakantie wordt het weer één groep 3 en één groep 4.
Omdat de kinderen in deze groepen nu al zo groot en zelfstandig worden willen wij u vragen om niet
meer mee te gaan in de klas. Wilt u buiten of op de gang afscheid nemen van uw kind.
Fietsen
Wij begrijpen, dat kinderen graag op de fiets naar school komen, maar we willen toch graag uw
medewerking vragen het aantal fietsen op het schoolplein en in de fietsenhokken zoveel mogelijk te
beperken.
We hebben niet genoeg ruimte om alle fietsen in de twee fietsenhokken te kunnen plaatsen.
Daardoor worden fietsen op plaatsen in het fietsenhok gezet, waar het eigenlijk niet kan, vallen
fietsen om, treden beschadigingen op, etc.
We willen u vragen om uw kinderen om, wanneer het een beetje kan, lopend naar school te laten
komen. Wanneer uw kind met de fiets naar gymnastieklokaal Calluna moet, mag het natuurlijk op de
fiets. De fietsen kunnen in dat geval in een rijtje op het schoolplein worden gezet.
Afspraak is, dat de kinderen van de groepen 1 t/m 4 hun fiets in het hok bij de ingang van het
schoolplein zetten, de kinderen van de groepen 5 t/m 8 in het grote fietsenhok.

Lezen groep 3 met groep 8
Na de herfstvakantie zijn we begonnen met het lezen van de kinderen uit groep 3 samen met groep
8. De kinderen van groep 3 hebben een eigen leeskind uit groep 8.
We lezen in verschillende boekjes en de kinderen van groep 8 helpen daarbij.
Het is fantastisch om te zien hoe goed dit gaat.
Groep 8 we zijn erg blij met jullie!!!!

10-12-2014

Spechtstraat 49, 3853 VA, Ermelo, 0341-552284

Kerstattentie voor de ouderen.
Dinsdag hebben de kinderen in groep 3 prachtige cupcakes
gemaakt. Enkele moeders hadden cupcakes gebakken. We
mochten ze allemaal mooi versieren. Ook is er een mooie
kersthanger geknutseld. Woensdag hebben we deze
kerstattentie naar de ouderen in de buurt gebracht. Iedereen
was er erg blij mee

Kerstlunch
De leerlingen van de groepen 5-8 lunchen donderdag 18-12 op
school. De lunch wordt door henzelf ’s morgens klaargemaakt in
kleine groepjes bij ouders thuis.

Uitnodiging Kerstfeest
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