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ROFFELTJE

>

Ik speel, ik dans,
Ik spreek, ik zwijg,
zing af en toe een lied
en als ik niets te spelen krijg
speel ik een poosje niet.
Maar ergens buiten mijn verstand,
erboven of eronder,
ben ik een kleine muzikant
die meespeelt
in “het wonder”.
Toon Hermans

Directie
Herfst. Ik vind dat een prachtige tijd. Bomen krijgen de prachtigste kleuren. Het kan gaan stormen en
regenen. De bomen laten daarna hun bladeren vallen als teken, dat voor hen de rusttijd aanbreekt.
Voor ons is dat niet het geval. In het onderwijs is het nooit echt rustig. En er komt een mooie,
sfeervolle, maar ook drukke tijd aan met Sinterklaas en Kerst.
Vorige week dinsdag was het Kanjerdag, bedoeld om nog eens te benadrukken hoe wij kinderen
leren met elkaar om te gaan, respect voor elkaar te hebben. Onze kinderen zijn KANJERS, want we
zien hoe goed ze ook op dit gebied hun best doen.
Op de Ouderavond heb ik gezegd, dat we een goede school hebben, waar goede resultaten gehaald
worden. Die resultaten worden behaald, omdat we goede leerkrachten hebben. Leerkrachten ‘doen’
er toe. Samenvattend, de goede resultaten worden behaald omdat we goede leerkrachten hebben.
Ook de leerkrachten van de Koningin Julianaschool zijn KANJERS.
Alle kanjers van de Koningin Julianaschool hebben volgende week vakantie. Dat hebben we verdiend.
We hebben er hard voor gewerkt. We gaan onze hoofden leegmaken, zodat we op een goede manier
de laatste periode van 2015 in kunnen gaan.
Hielke Sybesma
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Kledingbeurs
De kledingbeurs van woensdag heeft het mooie bedrag van 305 euro opgeleverd! De opbrengst is
bestemd voor school.
Naast dit mooie bedrag leverde deze ochtend ook veel gezelligheid op en gingen mensen blij met een
tas(sen) vol kleding naar huis.
Iedereen bedankt! Voor het inleveren, voor het kopen, voor de gezelligheid!
Groet, Wytske Brouwer

Kampioenen

Groep 6 is afgelopen woensdagmiddag kampioen geworden van het DVS ’33 voetbaltoernooi.
Gefeliciteerd. We zijn trots op jullie.
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Luizencontrole
Met dit bericht wil ik graag de aandacht vragen voor het controleren van uw kind op hoofdluis en de
behandeling hiervan, mocht uw kind hoofdluis hebben.
Als u controleert op hoofdluis, kijk dan goed tussen de haren. Vooral in de haren achter de oren en in
de nek. De hoofdluizen zijn 3 mm. Groot en bewegen. Ziet u grijs-witte puntjes, die aan de haren
kleven? Dat zijn de eitjes van de hoofdluis, de neten.

Mocht u hoofdluis ontdekken, meldt u dat dan direct aan de leerkracht van uw kind op school en
start de behandeling.

Behandelen:
De beste aanpak is om het haar 2 weken lang elke week te kammen met een fijntandige kam. Het
kammen gaat gemakkelijker, wanneer u crèmespoeling gebruikt.
-

Maak het haar nat en verdeel eventueel crèmespoeling door het haar. Kam met een gewone
kam of borstel de klitten uit het haar.

-

Houdt het hoofd bij een wasbak of boven een stuk papier. Kam het haar met de fijntandige
kam van achter naar voren. Begin telkens dicht bij de hoofdhuid. Zorg dat u elke haarpluk
doorkamt.

-

Veeg de kam regelmatig af aan een zakdoek en kijk of u luizen ziet. Spoel de luizen weg.

-

Neten kunt u verwijderen, door ze tussen de nagels te pakken

-

Spoel de crèmespoeling uit het haar.

-

Maak de kam na gebruik goed schoon.

U kunt deze behandeling eventueel combineren met een antihoofdluismiddel. Ook dan is het
belangrijk dat u 2 weken lang elke dag het haar doorkamt.

Bij vragen kunt u bij mij terecht.
Bianca Bosch, luizenmoeder.
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(Voor)lezen
Tijdens de afsluiting van de Kinderboekenweek mochten de leerlingen van groep 8 voorlezen aan hun
kleuter en een groep 3 kind. Dat was erg gezellig.

Belangrijke data
Datum

Activiteit

19 t/m 23 oktober
26 oktober
28 oktober
2 november
4 november
5 november

Herfstvakantie
Studiedag – alle kinderen vrij
Luizencontrole
19.30 uur MR-vergadering
08.30 uur Samen Koffie (FF)
Roffel 5
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Betreft: Onze school gaat groenten en fruit eten in de ochtendpauze!

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Gedurende schooljaar 2015-2016 doet onze school mee met het EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma. Dit is een Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten van
voldoende groenten en fruit. Door EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende
soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook gezellig!
Kinderen hebben veel te winnen bij gezonde eetgewoonten. Want kinderen die genoeg groenten en
fruit eten en elke dag actief bewegen zitten lekkerder in hun vel, krijgen minder snel griep, zijn minder
snel verkouden, voelen zich fitter, beleven meer plezier aan sport en spel en leren makkelijker. Wat de
leerlingen eten, is de verantwoordelijkheid van ouder(s)/verzorger(s), maar met het EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma kan de school kinderen helpen om gezonder te leren eten en zo de basis te
leggen voor een gezond leven. De praktijk heeft uitgewezen dat dit werkt!
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van
Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het Steunpunt EU-Schoolfruit &
Smaaklessen en sponsors uit de groente- en fruitsector. Het programma wordt ondersteund door
Stichting Voedingscentrum Nederland. U kunt hierover meer lezen op de website
www.euschoolfruit.nl.
Kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in de
klas. De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week gedurende eenentwintig weken een portie
groente of fruit uitgereikt tijdens de ochtendpauze om gezamenlijk in de klas op te eten. De school
start hiermee in week 45 (2-6 november 2015). Deze groente- en fruitverstrekkingen worden
gefinancierd door de Europese Unie en Vitamine & zo B.V. de heer E. Boorsma, Westbaan 321, 2841
MC MOORDRECHT
Onze drie vaste groente- en fruitdagen worden dinsdag, woensdag en donderdag.
Op deze dagen hoeft u dus geen pauzehap mee te geven.
Er zijn voor ouder(s)/verzorger(s) géén kosten verbonden aan deze groente- en fruitverstrekkingen.
De gratis verstrekkingen lopen tot en met week 17 (18-22 april 2016).
Wij zien in het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma een waardevolle investering in de gezondheid
van de leerlingen nu én later als ze groot zijn. Het gezamenlijk in de klas eten van groenten en fruit is
een effectieve, en voor de kinderen vooral een gezellige én leuke manier om ze daarbij te helpen. Wij
hopen dat u dat óók vindt.
Namens het schoolteam,
Hielke Sybesma

