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ROFFELTJE
Waar het hart vol van is
Ze zeggen: waar het hart vol van is
daar loopt de mond van over.
Maar wat doet de schilder met tien woorden?
Niks!
Hij pakt zijn penseel en hij tovert
met lijn en kleur waar hij zo vol van is.
Ze zeggen: waar het hart vol van is
daar loopt de mond van over.
Maar wat doen een danser met veel woorden?
Niks!
Hij beweegt en springt en tovert
met zijn lijf waar hij zo vol van is.
Ze zeggen: waar het hart vol van is
daar loopt de mond van over.
Maar wat moet de violiste met woorden?
Niks!
Ze strijkt de snaren en ze tovert
met duizend tonen waar zij vol van is.
Ze zeggen: het zijn woorden.
Zij hebben hun betekenis.
Maar ik kan met zoveel andere dingen
bijvoorbeeld door heel hard te zingen
laten horen waar mijn hart zo vol van is.
Toon van Rijnsoever
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Van de directie
Ouders en school. Dat is op de Koningin Julianaschool een goede combinatie. We kunnen ook niet
zonder ouders, natuurlijk. Zonder ouders geen kinderen. Ik heb het hier over de ondersteuning, die
ouders bieden aan de school. De oudercommissie verzet heel veel werk voor de school. Veelal
gebeurt dat bijna onzichtbaar, maar aanstaande vrijdag wordt de door hen georganiseerde
zendingsdag gehouden, een grandioos pleinfeest.
Ik wil u van harte uitnodigen de zendingsdag te bezoeken. Er zijn allerlei activiteiten voor klein en
groot. Er is van alles te eten en te drinken. En dat alles voor het goede doel: Onderwijs voor meisjes
in India. Het is daar niet zo gewoon, dat alle kinderen en dan m.n. ook de meisjes net als in
Nederland naar school gaan. Naar de mening van veel mensen daar hoeven meisjes zich niet te
ontwikkelen, want ze zijn geboren om moeder te worden en het huishouden te doen. Wij willen juist
wel, dat meisjes zich gelijkwaardig ontwikkelen en daarom hebben wij ons bij Stichting Edukans
ingeschreven voor dit zendingsdoel.
Nogmaals: Komt allen !!!
Hielke Sybesma

Herinnering Ouderbijdrage
Gisteren is de herinnering voor het betalen van de ouderbijdrage aan de kinderen meegegeven. Zoals
ik hierboven schreef, hebben we op de Koningin Julianaschool een hele actieve oudercommissie. Zij
ondersteunt het onderwijs op school. Daar profiteren uw kinderen weer van. Daarom vragen we elk
jaar weer of u de (vrijwillige) ouderbijdrage wilt overmaken.
Het bleek, dat veel ouders het gewoon waren vergeten en de bijdrage direct hebben overgemaakt.
Geweldig bedankt.

10-minutengesprekken
Op de kalender staat, dat maandag 22 juni 10-minutengesprekken worden gehouden volgens
intekenlijst. De meeste informatie over uw kind(eren) is al met u gedeeld. Wanneer u alsnog een
gesprek met de leerkracht wilt, hangt er bij het klaslokaal een intekenlijst met tijden, waarop u uw
naam kunt invullen. Het kan ook zijn dat de leerkracht u nog even wil spreken. Hij of zij neemt dan
contact met u op.

Zendingsdag
Aanstaande vrijdag is het eindelijk zover. Zendingsdag. We wanen ons deze dag ‘op de boerderij’.
Heel veel vertier en gezelligheid. En alles voor ons goede doel: “Edukans, mag Aditi ook naar school”.
Dus wees vooral welkom. Deze dag is alleen mogelijk met veel hulp. We willen alle hulpouders en
leerkrachten dan ook bij deze alvast hartelijk danken voor hun hulp. Op bijgaande indeling kunnen
jullie zien waar en wanneer jullie verwacht worden. Bij de ingang van school hangt ook een
plattegrond. De bakkers mogen hun koek/gebak/taart e.d. in de keuken plaatsen.
Tot vrijdag allemaal!”
Een zendingsgroet van de Ouder Commissie.
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Meedoen aan de Gigakids-typecursus
volgend schooljaar?
Nu graag aanmelden!
Bij voldoende aanmeldingen wordt er in het schooljaar 2015-2016 - na schooltijd - weer een
typecursus van Gigakids op school aangeboden voor leerlingen van groep 6 tot en met 8. De cursus
bestaat uit 13 begeleide lessen (inclusief examenles) van 3 kwartier, waarbij op houding en
vingerzetting wordt gelet. Ook online worden de resultaten gevolgd. Via een inlogcode voor
computer of laptop moet nog ongeveer een kwartier per dag thuis worden geoefend.
Het gezamenlijk volgen van de lessen en de afwisseling met typespellen en andere leuke activiteiten
maakt dat de kinderen extra gemotiveerd zijn. De verhalen aan het einde van de cursus bestaan o.m.
uit leuke teksten van kinderboekenschrijvers.
Kinderen die met tien vingers blind kunnen typen, kunnen hun werkstukken sneller maken en
hebben een enorme voorsprong op kinderen die op de middelbare school nog hun typediploma
moeten halen. Voor kinderen met dyslexie is het ook heel belangrijk om te leren typen. Meer
informatie hierover op de website www.typicalme.eu.
De cursusprijs voor seizoen 2015-2016 bedraagt € 149,- inclusief examengeld. U ontvangt hiervoor
een factuur, voorafgaande aan de cursus.
NB: opgave graag vóór de zomervakantie!!!
Belangrijke data
Datum
Activiteit

19 juni
22 juni
23 juni
1 juli
1 t/m 3 juli
2 juli
6 juli
7 juli
8 juli
9 juli
10 juli

Zendingsdag (Pleinfeest)
10-minutengesprek volgens intekenlijst
Schoolreis kleuters
Samen koffie in de gemeenschappelijke ruimte
Kamp groep 8
Roffel 19
Schoonmaakavond kleuterbouw
Wisselmoment (kinderen gaan naar het lokaal van volgend jaar)
Ouderbedankochtend
Amerikaanse picknick op strand Nulde t.g.v. de zomervakantie
Georganiseerd door de Family Factory
12.00 uur. Begin zomervakantie.

Hieronder de flyer met uitnodiging voor de picknick van de Family Factory en de indeling en planning
van de hulp voor de zendingsdag.
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Indeling zendingsdag 19 juni 2015
Activiteit

Prijs

1

Ballenbak

€ 0.50

2

Kaartverkoop

3

Restaurant

4

Slush-puppy/waterijsjes

5

Drink- en snackcorner

6

Poffertjes

7
8

14.30- 16.30uur

16.30-18.30uur

Margreet Timmer

Nils Lankman en Yuri Onderweegs

variabel

Juf Netty

Frans ter Schiphorst

variabel

Erwin Mooi, Juf Marina

Erwin Mooi, Juf Marina

Sandra van Beek, Jolanda Schuur

Juf Marieke

Juf Marion, Heidi Kleefman

Juf Marion

€ 1.50

Els en Jolanda

Els en Jolanda

Klompjes schilderen
Schminken

€ 1,00
€ 0.75

Linda Jousma, Marjolein Jansen

Yvonne Hop, Arianne Koeman

Vanja, Emma, Nena de Jong

Josca en Jennifer

9
10
11

Nagels lakken
Haar invlechten
Hielkes loterij

€ 0.50
€ 0,50
€ 2.50

Mirjam de Jong, Sandra Bieringa

Carolien Kanneg. (tot 18u), Monique de Boer

Nathalie v/d Brink, Patricia Poelman

Nathalie v/d Brink, ……………………..

Meester Hielke

Meester Hielke

12

Rad van fortuin

variabel

€ 1,-/ € 0,60
variabel

Juf Wilma en juf Carin

van 15:00 tot 18:00uur

13
14
23
17
21
20
16
18
19
22
24
15
15
-

Lollybak en eendjes vangen
Rodeostier
Kruiwagenrace
Hooivork darten
Ballonnen prikken
Op de foto
Overall hangen
Line dancing
Paardje rijden
Koetje melken
Grabbeljurk- en broek
Huifkar
dieren knuffelen
Cavia Race

€ 0.25
€ 0.75
€ 0,50
€ 1,00
€ 0,50
€ 1,00
€ 0,50
€ 0,50
€ 0,50
€ 0,25
€ 0,25
€ 1,00
€ 0,25
€ 0,50

drinken rondbrengen vrijwillers

'
'
'

= Leerkrachten
= Ouders, broers, zussen
= (oud)Leerlingen
= OC-leden

Wijnanda Vlijm, Annemiek Bruggeman

Corine Swillens, ……………………………..

Meester Jan-Willem

Albert Leeflang

Sjoerd van Werven

Gert Docter

Juf Hester, Agnes Raven

Juf Ciska

Mirjam en Dagmar

Esther Keizer

Harro Bannink

Harro Bannink

Nathanja Adam

Mike Schuur

Evelien?

Evelien?

Juf Laurene, Annemieke G.

Annemieke Glismeijer

Angela van Ginkel

Veronica Vierwind

Juf Marjo en juf Wendy

…………………………..

Juf Rianne, Wim de Vries

Wim de Vries

Ina Vliek

Anja Leeflang

Petra Hulsebosch

Lourens de Wolf

Anja Leeflang

Wilma de Vries

Reserve:
Nadia v/d Berg
Minke Scheltema

Reserve :
………………………………
………………………………

…………= hier zoeken we nog iemand voor
Opbouwen/chauffeur:

Tonny Poelman

Opruimen vanaf ± 19.00 uur:

Gerwin Staal

8.30 uur lerarenkamer

Mirjam de Boer

Rynate Minnema

Monique v/d Lee
Dick van Asselt

Sjoerd van Werven
Leerkrachten

Ina Vliek

OC-leden

Jennifer Maaskant
Carolien Kannegieter
Leerkrachten
OC-leden
Cake, koek, taart, hapjes, ….:
Alle bakkers alvast hartelijk bedankt voor jullie bijdrage! Alles kan in het keukentje van school neergezet worden.
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