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ROFFELTJE
Mag ik dan...
De knuffel weg.
Het huis is weg.
De straat, de school, de winkel weg.
Pappa zegt:
‘We gaan’.
Langs stoffige wegen gaan we.
Over hoge golven.
Tegengehouden door
muren van prikkeldraad.
Overvolle treinen en bussen
op weg naar... daar.
Ik zie vreemde ogen.
Ik hoor onverstaanbare woorden.
Ik sta in lange rijen.
Ik eet onbekend voedsel.
Pappa zegt:
‘Vertrouw me maar.
We krijgen het beter... daar.
Je krijgt
een nieuwe knuffel
een nieuw huis
een nieuwe school,
want waar we heen gaan
vieren mensen Bevrijdingsdag.
Daar zingen de mensen:
“Mag ik dan bij jou schuilen,
als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen,
droog jij m’n tranen dan?”
‘Naar die mensen gaan we toe.
Het komt goed.’
zegt pappa.
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Directie
Elke zichzelf respecterende school is bezig met kwaliteit. De kwaliteit van het onderwijs moet goed
zijn, anders komen de kinderen tekort. Op de Koningin Julianaschool zijn we natuurlijk ook met de
kwaliteit van het onderwijs bezig. We willen altijd de goede dingen doen en we willen die goede
dingen ook nog eens goed doen. Ik zeg altijd, dat “de kinderen tot hun recht moeten komen”. Dat is
eenvoudig gezegd, maar houdt heel veel in. U mag van ons verwachten “dat we er uithalen, wat er in
zit”.
Wat is een goede school? Je kunt tegenwoordig voor veel zaken een certificaat krijgen met een
bijbehorend bordje naast de voordeur. Er zijn gezonde scholen, er zijn veilige scholen, er zijn
sportieve scholen, etc. De Koningin Julianaschool is een “Kanjerschool”. Het bordje daarvoor mogen
we waarschijnlijk volgend jaar ophangen.
Ik vroeg deze week aan een aantal leerkrachten, waar wij goed in zijn. Toen bleef het even stil. Tja,
onze resultaten zijn goed, we zijn een gezellige school, we zijn een actieve school en doen mee met
veel activiteiten, we hebben actieve en meewerkende ouders, we zijn een gezonde school, want we
doen mee aan het schoolfruitactie en JOGG, we zijn een veilige school, want alle leerkrachten
hebben het BHV-certificaat en we zijn erg alert op de veiligheid van de kinderen, we zijn een
Kanjerschool ……. Voor de leerkrachten van de Julianaschool is het m.a.w. normáál om een goede
school te zijn. Daar hebben we niet persé een bordje voor nodig.
Hielke Sybesma

Nationaal Schoolontbijt voor de hele school.
Dinsdag 10 november staat voor ons het Nationaal Schoolontbijt op de
kalender. De kinderen krijgen die dag het ontbijt op school.
Bij de Plus gaan we die dag het ontbijt ophalen. Beste mensen van de
PLUS, ontzettend bedankt!
Wilt u uw kind maandag 9 november alvast een bord, beker en bestek
meegeven. Dan kunnen we alvast de tafels gezellig klaarzetten.
Groet Wilma

Hoera! We hebben schoolfruit!!!
Op dinsdag, woensdag en donderdag is er voor alle kinderen fruit op school.
Groep 3:
“Juf, mag ik een peer?” Juf: “Natuurlijk, pak ‘m maar!”
Ze pakt een peer en zegt: “Ik lust geen schil. Dat heb ik nooit gehad!”
Ik zeg: “Probeer het maar eens.” Ze neemt een klein hapje. “Niet zo lekker!”, zegt ze.
Nog een hapje…….!
Dan eet ze de hele peer op! “Kijk”, zegt ze. Ik zie een afgekloofde peer!
Om 12 uur rent ze naar buiten.
“Mam, ik heb voor het eerst van mijn leven een peer met schil gegeten!”
……Missie geslaagd!......
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Wie bidt er mee?
Al bijna vanaf het begin van de Julianaschool komen ouders bij elkaar
om voor de school, de juffen, meesters en leerlingen te bidden.
Dit doen we omdat we ervaren dat gebed kracht heeft. We willen zo
laten zien dat we betrokken zijn om de school. Soms laten we dat ook
heel concreet zien door iets tastbaars. Door bijvoorbeeld een bedankje
aan alle leraren aan het eind van het schooljaar of een taart tijdens een
studiedag. Dit seizoen willen we als gebedskring weer maandelijks bij
elkaar komen. Twee data hebben we alvast gepland voor 2015,
woensdagmorgen 11 november en woensdagmorgen 9 december.
Het afgelopen jaar kwamen we op de woensdagmorgen bij elkaar. Dat
is niet voor iedereen passend.
Daarom willen we vanaf het nieuwe jaar ook op andere momenten een gebedskring houden,
bijvoorbeeld tijdens een avond of op de vrijdagmorgen. Graag horen we wanneer u mee kan en wil
bidden.
Op het prikbord tegenover de keuken hangt een opgaveformulier.
Ook mag u mij aanspreken, bellen -419549- of mailen jokedevriesnap@solcon.nl om u op te geven
voor de gebedskring en als u een vraag heeft.
De gebedskring is een open kring. Iedereen die mee wil bidden is hartelijk welkom.
Van harte welkom,
Joke - moeder van Florian in groep 6 -

Nieuwe leerlingen groep 1

Deze kanjertijgers zitten nu ook bij ons in de klas!
Anïas Egbertzen, Keanu Riensema en Dylano Klaassen.
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Schoolfruit & JOGG like Ermelo
In de periode van 4 november 2015 tot en met 22 april 2016 krijgen we op school “Schoolfruit” ! Elke
week krijgen we op dinsdag, woensdag en donderdag fruit in de kleine pauze.
Dit is natuurlijk heel lekker en gezond!
JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) wil graag aansluiten bij deze gezonde dagen. JOGG like Ermelo
vindt naast fruit eten bewegen en water drinken ook erg belangrijk. Niet voor niets was Bram van
Polen (aanvoerder van PEC Zwolle en ambassadeur voor JOGG Noord Veluwe) een poosje geleden op
school om aandacht te vragen voor het water drinken.
Daarom is het idee ontstaan om op woensdag naast Schoolfruit ook water te drinken. Op deze dag
nemen de kinderen dus water mee naar school in plaats van pakjes drinken of andere drankjes. De
combinatie van deze twee gezonde voedingsmiddelen maakt de JOGG-dag.
JOGG like Ermelo zal er voor zorgen dat alle kinderen een bidon van JOGG ontvangen!

Leefstijlweek
De herfstvakantie is weer voorbij en op 12 november start JOGG like Ermelo met de leefstijlweek bij
jou op school! In deze week wordt er voor elke groep iets leuks georganiseerd! Hierbij kun je denken
aan: smaakteksten, suikerklontentest, beweegdiploma, fittest, etc. Bij de fittest gaan we de volgende
leuke en intensieve oefeningen doen:
Sneltikken met één hand, 10x5meter loop, handknijpkracht, hangen met gebogen armen,
lichaamsgewicht en lichaamslengte, verspringen uit stand, sit and Reach test, flamingo
evenwichtsstand, sit –ups, bankstappen, hoogspringen, bal muurtikken , hinkelen, bal stuiteren en
wendsprong bank
De kinderen krijgen hun scores in een envelop mee naar huis. Verder zijn de scores in het bezit van
de JOGG regisseurs. Aan het einde van het jaar is er een tweede leefstijlweek. Ook dan krijgen de
kinderen de scores mee. Ze kunnen dan hun eigen scores van leefstijlweek 1 en 2 met elkaar
vergelijken! Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in. Jullie toch ook?!
Volg ons ook op Facebook: JOGG like Ermelo
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Belangrijke data
Datum

5 november
10 november
11 november
16 november
18 november

19 november
24/26 november
9 december

Activiteit

Roffel 5
20.30 uur OC-vergadering
Gebedsgroep
Veilig op Weg (VVN) – aandacht voor de ‘dode-hoek-spiegel’
Groep 7 en 8
Speelgoedbeurs (FF)
Samen Koffie (FF)
Rapport 1
Roffel 6
10-minutengesprekken
Gebedsgroep

Bijlage
 Ouderbrief schoolfruit
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Ouderbrief Schoolfruit

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
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