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Directie
Groot of klein?
Er was eens een grote man.
Hij vond zichzelf de baas.
Hij lachte en schreeuwde,
maakte alle kleintjes belachelijk.

De grote man zag hem.
Zijn grote zwaard schitterde in de zon.
Met veel gebrul stormde hij op hem af.
Hij bereikte hem nooit.

Zijn landgenoten waren trots op hem
maar toch ook wel een beetje bang.
Toen kwam er een jongen.
Hij was klein.

Een klein steentje hield hem tegen.
De baas rekende op zijn eigen kracht.
De kleine man rekende
op de kracht van een ander.
De ander.
Zo wordt klein groot.
David heeft dat begrepen

De rust is weergekeerd op school. Wat hebben we geweldig genoten van het project over de
Middeleeuwen, maar er moet ook weer ‘gewoon’ gewerkt worden. Dat is niet zo normaal als het
lijkt. Voor goed onderwijs heb je goede leerkrachten nodig. Er wordt wel eens gezegd: “Een
leerkracht doet er toe”, d.w.z. een leerkracht heeft grote invloed op de gang van zaken in de klas. Op
de Koningin Julianaschool hebben we het grote voordeel, dat we goede leerkrachten hebben. Twee
keer per jaar doen we een trendanalyse. Daarbij wordt gekeken, hoe de kinderen de toetsen
gemaakt hebben. Zo’n trendanalyse hebben we afgelopen week ook weer gedaan en alle groepen
scoren boven het landelijk gemiddelde. Daar mogen we best trots op zijn en dat zijn we ook.
We hebben trouwens niet alleen een stel goede leerkrachten, maar ook een stel goede ouders. In de
OC en de MR zitten ze. Ze doen mee en organiseren activiteiten ten gunste van de kinderen. Ze
hebben een grote rol gespeeld bij de organisatie van het project over de Middeleeuwen. Geweldig is
dat.
Maar ook de andere ouders van de school stellen zich steeds weer beschikbaar om activiteiten op de
school te ondersteunen of te doen. Wij stellen dat zeer op prijs.
Volgende week vrijdag is er NL-Doet. In het kader daarvan hebben uw kinderen paaltjes
meegekregen, die mooi geschilderd en versierd moeten worden en in onze tuin worden gezet. De
eerste exemplaren druppelen de school weer binnen en ze zien er zonder uitzondering geweldig uit.
Dank daarvoor.
Hielke Sybesma
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Entreetoets
De kinderen van onze school maken twee keer per jaar Citotoetsen. De resultaten van deze toetsen
leggen we vast in ons leerlingenvolgsysteem (lvs). Op deze manier houden we de vorderingen van
alle leerlingen bij. In groep 8 doen de kinderen mee aan de Cito-eindtoets. Over het algemeen zijn de
behaalde scores op de Cito-eindtoets passend bij de resultaten die we door de jaren heen in ons
leerlingenvolgsysteem hebben vastgelegd.
Het was de gewoonte, dat de Entreetoets aan het eind van groep 7 werd afgenomen. De Entreetoets
bestaat uit taken voor Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden. Bij het onderdeel
Studievaardigheden wordt o.a. het omgaan met informatiebronnen, kaartlezen en het lezen van
tabellen en grafieken in kaart gebracht. De opgaven in de toets zijn meerkeuzevragen. Die gaan over
leerstof die de leerlingen hebben gehad.
De Entreetoets is een papieren toets en wordt klassikaal afgenomen. Voor dyslectische kinderen is er
een gesproken versie op audio-cd. Het afnemen kost meestal vier tot zes dagdelen.
De Entreetoets geeft aan op welke gebieden uw kind nog oefening nodig heeft. Dat wordt vervolgens
in groep 8 opgepakt. Zijn er onderdelen, die minder ‘zitten’ of gesnapt worden, dan hebben we in
groep 8 nog tijd genoeg om daar aandacht aan te geven en extra op die onderdelen te oefenen.
De resultaten van de entreetoets werden opgenomen in het lvs. Wanneer we de resultaten gingen
analyseren, dan bleek steeds, dat er eind groep 7 sprake was van een ‘dip’. Dat komt door de
omvang van de toets. De opgaven worden uitgesmeerd over meerdere dagdelen en de ervaring is,
dat sommige kinderen op een gegeven moment geen zin meer hebben om weer een toetsonderdeel
te maken. Uiteraard heeft dat invloed op het resultaat.
We hebben daarom besloten eind groep 7 alleen de gewone toetsen Spelling, Rekenen en Lezen af te
nemen, zoals dat in elke groep gebeurt. Die resultaten worden ook in het leerlingvolgsysteem
opgenomen. De entreetoets wordt nu in het begin van groep 8 afgenomen. Het doel van de toets,
kijken aan welke onderdelen speciale aandacht moet worden gegeven, blijft overeind staan, alleen
worden de resultaten niet meer in het lvs opgenomen.

Ouderbijdrage
Ieder jaar, aan het begin van de nieuwe cursus, vraagt de oudercommissie een bijdrage van de
ouders. Deze (vrijwillige) ouderbijdrage bedraagt per kind € 17,50 voor een heel jaar en is heel
belangrijk voor de school.
Veel uitgaven, die wij doen, worden namelijk niet gesubsidieerd. Daarom vraagt de school van de
ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt o.a. besteed aan:
 Sinterklaasfeest
 Kerst- en Paasfeest
 Sportdag en -toernooien
 Collectieve ongevallenverzekering
 Attenties in geval van langdurige ziekte van leerlingen
 Onkosten op ouderavonden
 Avondvierdaagse
 Bijzondere gebeurtenissen in het belang van het onderwijs
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Een aantal ouders heeft het bedrag al overgemaakt, maar het blijkt, dat een behoorlijk aantal van u
de bijdrage van € 17,50 per kind nog niet heeft overgemaakt. Is het misschien aan uw aandacht
ontsnapt?
Wij willen u vragen, dit bedrag over te maken op rekeningnummer 31.77.76.363 t.n.v. PCB Koningin
Juliana, Ermelo. Graag onder vermelding van de naam of namen en de groepsnummers van uw
kind(eren). Graag, want uw bijdrage is belangrijk voor de school van uw kind(eren).

NL DOET wordt JULIANA DOET
Op de Koningin Julianaschool gaan we het schoolplein pimpen.
We willen een duidelijke afscheiding maken van het schoolplein. Dat doen we door middel van
paaltjes. Iedereen is al druk aan het verven. Het “verfuitleenwinkeltje” loopt goed. De kinderen
komen elke dag verfpotten ruilen. De eerste geverfde paaltjes zijn al klaar. En ze zien er fantastisch
uit!
Op vrijdag 19 maart veranderen we de Julianaschool in JULIANA DOET.
Om half negen gaat het eerste gekleurde paaltje de grond in. Verder krijgt het kleine fietsenhok aan
de binnenkant een mooie muurtekening. Deze tekeningen
zijn gemaakt door de kinderen. We gaan snoeien. Het
huisje bij de glijbaan krijgt een kleurtje. En nog veel meer!
Gelukkig hebben veel ouders zich al aangemeld voor hulp.
Super fijn! Als u het ook leuk vindt om mee te doen op
vrijdag 19 maart kunt u zich nog altijd opgeven bij juf
Wilma of via de mail: wvdkrol@koninginjuliana.nl Het
belooft een gezellige dag te worden.

Groep 4 naar het Pakhuis
Donderdag 5 maart is groep 4 naar het pakhuis geweest. We mochten daar een stopmotionfilm
maken. Voor een stopmotionfilm maak je allemaal foto’s maken.
“Gistermidag mogt groep 4 naar het pakhuis daar mogten ze in 3 groepen op splitsen ze
moesten allemaal één knuffel meenemen ook zage ze veel mooie dingen.”
“We hebben een film gemaakt en dan hat iedereen een knufel mee genomen en dan kwam de
knufel van iemand een klein stukje in beeld en dan druk je op de spaatsiebalk want dan maak
je een foto en dan gaat de knufel nog een beetje naar voren en dan weer een foto en zo ga je
maar door maar het was echt
heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel leuk.”
“Vriendschap in de dierestad in de stad kwam een ombekende beer die Olimar heete hij kreeg
nieuwe diere vriendjes en nog meer zelfs een mamoet en een poes toen keeke ale dier vol
verbazing omhoog Olimar vliegt! Een blofte neer au!”
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De filmpjes komen op youtube. Zodra bekend is waar de filmpjes gevonden kunnen worden, laat ik
het weten in de Roffel.

Paasbroden
Hallo ouders van de Julianaschool,
Net als vorig jaar verkopen wij ook dit jaar weer paasbroden.
Wij doen dit jaar weer mee met Homeride. Michel gaat fietsen en Carolien gaat mee als begeleider
van het team.
HOMERIDE is een 24 uur durende fietstocht van 500 km (van Groningen naar Maastricht) langs
verschillende Ronald McDonaldhuizen, met als doel geld op te halen voor deze zeer belangrijke
huizen. Dit jaar op 27 en 28 juni.
Wij doen mee aan deze tocht omdat wij zelf van dichtbij hebben meegemaakt hoe belangrijk het is
om als ouder vlakbij je zieke kind te kunnen zijn, als deze voor langere tijd is opgenomen in het
ziekenhuis.
Een verblijf in het Ronald Mc Donald huis kost veel geld, dat gedeeltelijk door de ouders betaald
wordt en het andere deel door het Ronald McDonald Kinderfonds. Daarom is het zo belangrijk dat
we met deze tocht zoveel mogelijk geld bij elkaar fietsen!
Wij hebben voor deze tocht een bedrag van 7000 euro nodig!
Voor dit goede doel verkopen wij paasbroden.
Deze broden zijn met spijs, 750 gram en kosten 5 euro per stuk.
Supermarkt Plus Klein helpt ons mee met deze actie!
Wilt u ook zo'n lekker brood bestellen? Laat het ons weten!
Bestellen kan tm 17 maart via:
0341-561537 / 06-20408839
m.kannegieter1@chello.nl
of op het schoolplein
De broden worden in de week voor Pasen geleverd.
Helpt u ook mee om deze actie tot een succes te maken?
Groet,
Michel en Carolien Kannegieter
(ouders van Annick (groep 6) en Julian (groep 4)
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Kleuternieuws
Vandaag 12 maart is in het teken van het thema: “vervoer” een mobiele fietsenmaker op school
geweest. Hij heeft van alles verteld over de fiets en het gereedschap
wat hij nodig heeft om fietsen te repareren. De kinderen waren vol
aandacht. Eén kind had heel veel geluk, haar bel was stuk en ze kreeg
een nieuwe bel die hij direct monteerde.
Beide klassen hebben een kijkje genomen in de “fietsenbus”.
Hier onder een kleine impressie.

12-3-2015

Spechtstraat 49, 3853 VA, Ermelo, 0341-552284

Samen Shoppen
De dagen worden weer wat langer en soms voel je al een beetje de lente!
Je krijgt weer zin om je voorjaars/zomerkleren aan te trekken.
Dat komt goed uit want op 15 april is het weer Samen Shoppen.
Voor een klein bedrag kan je de kledingkast van de kinderen weer leuk aanvullen.
Vanaf 23 maart tot 13 april kunt u schone ,niet kapotte kleding inleveren op het podium.
Family Factory

Belangrijke data
Datum
18 maart
17 en 19 maart
20 maart
26 maart
27 maart
1 april
2 april
3 april
6 april
15 april
24 april
27 april t/m 8 mei
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Activiteit
Samen Koffie (Family Factory)
10-minutengesprekken
NL-Doet
08.30 Afsluiting lessen Spaans
Pluskinderen
Roffel 13
Pannenkoekendag
Samen Koffie (Family Factory)
Pasen in de klas.
Continurooster tot 14.00 uur
Goede Vrijdag. Kinderen vrij
Tweede Paasdag. Kinderen vrij.
Samen shoppen: Kledingbeurs
Koningspelen
Meivakantie

