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ROFFELTJE

>

Onderweg
Altijd zijn we onderweg.
Onderweg naar morgen.
Met de dromen van vandaag,
met geluk en zorgen.
Af en toe een beetje zon,
af en toe wat regen,
want soms is het leven fijn
en soms zit het tegen.

Het leven is een reis.
Een reis langs heel veel wegen.
We reizen samen of alleen.
We weten soms niet goed waarheen,
Maar gaan op hoop van zegen

Altijd zijn we onderweg,
zoeken nieuwe wegen.
En we komen elke keer
nieuwe mensen tegen.
Vragen naar de goede weg,
bang om te verdwalen.
Kiezen hoe we verder gaan
en de koers bepalen.
Greet Brokerhof – van der Waa

Directie
Wat was het gisteravond warm. Wel leuk om op de laatste avond van de Avondvierdaagse helemaal
vooraan te lopen met het spandoek van de school. Dat viel lekker op.
Natuurlijk bent u ook benieuwd naar de groepsverdeling van het komende schooljaar. Enig
geroezemoes waaide zo nu dan van het schoolplein de school in. Hieronder vindt u de verdeling van
de leerkrachten over de groepen en een uitleg. De MR adviseert positief over deze indeling en de
hoofdlijnen liggen hiermee vast. Op kleine onderdelen zouden er wijzigingen kunnen optreden.
Vandaag hebben we een studiedag. De taakverdeling en de planning voor komend schooljaar worden
vastgesteld. Speciaal voor de kinderen, die zich tijdens de Avondvierdaagse geweldig ingespannen
hebben en waarvan de pijp nu leeg is, hebben we deze dag als studiedag ingepland. Ik heb begrepen,
dat er vandaag al kinderen waren, die de ogen nauwelijks open konden houden. Onze leerlingen
hebben nu een extra lang weekend. Kunnen we er volgende week weer lekker tegen aan.
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Groepsverdeling 2015 – 2016
De groepsverdeling voor het komende schooljaar ziet er als volgt uit:

Groep 1
Groep 1/2

maandag
Juf Marion
Juf Marjo

dinsdag
Juf Marion
Juf Marjo
Juf Marina

woensdag
Juf Marion
Juf Marjo

donderdag
Juf Marion
Juf Marjo
Juf Marina

Groep 2
Groep 3

Juf Wilma

Juf Wilma

Groep 4
Groep 5

Juf Marieke
Meester
Jan-Willem
Juf Wendy

Juf Marieke
Juf Wendy

Groep 5/6
Groep 6

Juf Netty

Groep 7
Groep 8

Juf Carin
Meester Arend

Juf Anita
Juf Netty
Juf Carin
Meester Arend













vrijdag

Juf Wilma

Juf Marjo
Juf Marion
Juf Marina

Juf Natascha
Meester
Jan-Willem

Juf Natascha
Meester
Jan-Willem

Juf Netty

Juf Rianne
Juf Anita

Juf Rianne
Juf Anita

Juf Carin
Meester Arend

Juf Carin
Juf Hester

Juf Carin
Juf Hester

Juf Marina of
Juf Wilma
Juf Marieke
Juf Wendy

In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben we komend schooljaar een groep 1 en een groep
1/2. Dat komt omdat groep 2 klein is. Groep 1 is de instroomgroep. De groepsleerkrachten
worden juf Marjo Foppen en juf Marion van der Sar. Juf Marina van den Berg werkt op dinsdag
en donderdag afwisselend in beide groepen.
Groep 1 heeft op vrijdag geen school. Groep 2 t/m 4 is op vrijdagmiddag vrij.
Groep 3 heeft twee leerkrachten: Juf Wilma v.d. Krol en juf Marina v.d. Berg. De laatste begeleidt
groep 3 op woensdagen om en om en op de vrijdag.
De bezetting van groep 4 blijft hetzelfde: Juf Marieke Louw en juf Natascha Boonen.
Groep 5 krijgt op de maandagmiddag, de dinsdag en de woensdag het hele jaar een LIO: juf
Wendy Magg, nu nog 3e jaars stagiaire van de Marnix Academie in groep 6. Zij maakt op ons een
uitstekende indruk en ik heb dan ook het volste vertrouwen in haar. Naast haar staat Jan-Willem
van Braak. De gymnastieklessen worden door Jan-Willem gegeven. Hij is de begeleider van
Wendy en heeft daarnaast ruimte om extra begeleiding aan de kinderen te geven en ICT op
school te doen.
Groep 6 krijgt juf Anita Schippers en juf Netty Bosse. Netty is naast leerkracht van groep 6 op
dinsdag ook leerkracht van de Plusklas van de Julianaschool.
Op de donderdag en de vrijdag is er ruimte voor een 5/6-combinatie. Er zullen uit die twee
groepen elk 10 leerlingen gekozen worden (uiteraard in overleg met de ouders) voor de
combinatiegroep. Deze combinatiegroep kan het hele komende schooljaar geformeerd worden..
Bezetting groep 7 is ongewijzigd: juf Carin Houwaard.
Bezetting groep 8 ongewijzigd: meester Arend Jansen en juf Hester Kleijer.

De afspraak is, dat de inzet van stagiaires en andere extra’s ten goede komt aan de leerlingen. Dat
hebben we kunnen realiseren in de groepen 5 en 6.
Ook juf Ciska Dijksterhuis heeft buiten haar tijd voor Interne Begeleiding nog tijd over voor extra
begeleiding van leerlingen.
Voor eventuele vragen ben ik uiteraard bereikbaar.
Hielke Sybesma
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Petitie
Ik wil nogmaals uw aandacht vestigen op onderstaande petitie. Zoals ik in een eerdere Roffel schreef
is er regelmatig, ’s avonds en in het weekend, veel overlast veroorzaakt door (hang)jeugd. Door de
petitie onder ‘hier’ (onderaan het artikel) te ondertekenen, brengt u dit probleem onder aandacht
van de politiek van Ermelo.
Bij de Koningin Julianaschool zijn ouders en omwonenden het ook meer dan zat. Ze ondervinden veel
last van hangjongeren die zinloos andermans spullen vernielen. Carina Post is maandag in gesprek
geweest met de directie van de Kon. Julianaschool en is op internet een petitie gestart. De
schooldirectie staat achter haar besluit voor een petitie ,,Jongelui gebruiken het schoolplein als
hangplek. Daar heb ik niets op tegen, maar wel wanneer er ieder keer dingen vernield worden,
voorwerpen in brand worden gestoken, speeltoestellen sneuvelen en ramen worden ingegooid.
Meerdere keren is de politie gebeld. Die komen dan niet of zijn te laat.’’ Als deze jongeren worden
aangesproken op hun gedrag, dan worden de vreselijkste verwensingen geuit. Post: ,,De school wil
graag een hek om het plein maar krijgt van de gemeente geen vergunning. Dat is omdat het
schoolplein een openbare gelegenheid is en daarnaast hangt er een bord dat aangeeft dat personen
boven de twaalf jaar er geen toegang hebben. Dat moet volgens de gemeente genoeg zijn.’’
Afgelopen week, tijdens de schoolvakantie heeft Post verschillende voorwerpen van het plein
verwijderd omdat er anders vernielingen mee zouden worden aangebracht. Ook tijdens Oud en
Nieuw werden er op het schoolplein speeltoestellen vernield. Toen hebben kinderen, ouders en
omwonenden zelf de zaak opgeruimd en gerepareerd. Post, die zelf een dochtertje op deze school
heeft en ook dicht bij school woont, ondervindt regelmatig zelf ook overlast. ,,Ik heb besloten om nu
zelf maar actie te ondernemen. De kinderen zijn er de dupe van en ik ben het ook meer dan zat. Er
moet een hek om het schoolplein komen, zoals het bij meerdere scholen in Ermelo is,’’ aldus Post. De
informatie over het tekenen van de petitie komt volgende week in de schoolkrant zodat ouders de
petitie kunnen tekenen. Men kan hier de petitie tekenen.

Family Factory
Aan het eind van het jaar staan er nog een paar leuke activiteiten op het
programma.
Dinsdagavond 9 juni De Grote Oversteek: toffe avond voor ouder-en-kind-vangroep 8. Be there!
Zaterdagochtend 13 juni Samen Smullen: picknick voor kleuters samen met
papa / mama. Mis het niet en doe gezellig mee!
Voor beide activiteiten kan nog worden opgegeven! mail naar
familyfactory@koninginjuliana.nl

17 juni Samen Koffie
1 juli Samen Koffie
Donderdagavond 9 juli Amerikaanse Picknick op strand Nulde. Vieren dat het zomervakantie is!

groet, Wytske
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Spreekuur Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) en schoolverpleegkundige
Aanstaande maandag 8 juni houden de school maatschappelijk werkster, Petra Smit, en de
schoolverpleegkundige, Ruth Smalbrugge, weer spreekuur bij ons op school.
Zij zijn aanwezig van 14.00 uur tot 15.00 uur.
Ouder(s) kunnen vragen stellen met betrekking tot opvoed- en opgroeiproblemen.
Bij kinderen kunnen er problemen zijn waardoor men merkt dat het niet zo goed met het kind gaat.
Deze kinderen zijn soms stil, teruggetrokken of juist druk en moeilijk aan te sturen. Anderen zijn
verdrietig, boos of angstig omdat bijvoorbeeld hun ouders gescheiden zijn, opa of oma is overleden
of omdat ze op school gepest worden. Wat de oorzaak ook is; er zijn kinderen die niet lekker in hun
vel zitten en daardoor op school niet optimaal functioneren. Deze problemen vragen om een actieve
aanpak en niet om procedures en wachtlijsten.
Misschien heeft u zelf behoefte aan een gesprek of denkt u dat uw kind dit nodig heeft. Dan is het
prettig als u eerst zelf komt voor een intake gesprek. U bent van harte welkom!
Belangrijke data
Datum

8 juni

9 juni
13 juni
17 juni
18 juni
19 juni
22 juni
23 juni
1-3 juli
1 juli
6 juli
8 juli
9 juli
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Activiteit

14.00 uur Spreekuur schoolmaatschappelijk werkster en
schoolverpleegkundige
19.30 uur MR-vergadering
De Grote Oversteek. Voor ouder en kind van groep 8
Georganiseerd door de Family Factory
Samen Smullen. Picknick voor kleuters met papa/mama.
Georganiseerd door de Family Factory
Samen koffie in de gemeenschappelijke ruimte
Roffel 18
Zendingsdag
10 minutengesprekken volgens intekenlijst
Schoolreis kleuters
Kamp groep 8
Rapport 3
Samen koffie in de gemeenschappelijke ruimte
Schoonmaakavond kleuterbouw
Ouderbedankochtend Sing-a-Song
Amerikaanse picknick op strand Nulde t.g.v. de zomervakantie
Georganiseerd door de Family Factory
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GEZOCHT: ENTHOUSIASTE OVERBLIJFKRACHTEN (VAST EN INVAL)

Het overblijven op de Koningin Julianschool wordt geregeld door een aantal enthousiaste ouders. Dit
team van vrijwilligers begeleidt afhankelijk van de groepsgrootte, maar meestal in tweetallen, de
leerlingen tijdens het overblijven. Het team staat onder leiding van een overblijfcoördinator.
Door vertrek van een aantal overblijfkrachten en groei van het aantal kinderen, zijn we op zoek naar
vaste en inval overblijfkrachten.

We zoeken ouders/verzorgers die:







Kinderen hebben op onze school
Het leuk vinden om met kinderen in de basisschoolleeftijd te werken
In teamverband kunnen werken maar zo nodig ook zelfstandig
Kunnen zorgen voor een gezellige ontspannen sfeer, maar ook grenzen kunnen stellen
Bereid zijn maximaal 3 dagdelen per jaar een cursus te volgen. Kosten worden vergoed.
Een Verklaring Omtrent Gedrag kunnen overhandigen. Deze kan aangevraagd worden bij de
Gemeente Ermelo. Kosten worden vergoed.

Werkzaamheden:



Klaarzetten van benodigdheden. Het begeleiden van kinderen en toezicht houden tijdens het
eten, drinken en buiten/binnen spelen.
Incidenteel: organiseren van extra activiteiten tijdens het overblijven, aanwezig zijn bij
scholing/werkoverleg en zorgen voor vervoer van de kinderen van en naar buitenschoolse
activiteiten (voorafgaand of direct na het overblijven}

Werktijden:


Maandag en/of dinsdag en/of donderdag van 11.45 tot 13.15 uur

Vergoeding:




Per keer € 10,00
Scholing en Verklaring Omtrent Gedrag
Tijdens werktijden blijven eigen kinderen gratis over

Heb je belangstelling of wil je verdere informatie?
Neem contact op met de overblijfcoördinator: Jennifer Maaskant
Tel: 06-51709121 E-mail: overblijf@koninginjuliana.nl
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