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ROFFELTJE

>

Recept voor Vrede!!
Neem een liter wijsheid
van alle volkeren op deze aarde.
Meng het met respect voor alles wat leeft.
Smelt een klontje verdraagzaamheid en
snipper een handje vol wederzijds begrip.
Laat alles een uur met liefde sudderen.
Besprenkel het met hoop en
verdeel het met hoop over heel deze planeet.

Directie
De gebeurtenissen van vorige week vrijdag hebben ons er weer eens bij bepaald, hoe moeilijk het is
om vrede te bewerkstelligen. Er zijn altijd mensen die er anders over denken en dat op zich is prima.
Het wordt alleen een probleem, wanneer mensen geen respect meer voor elkaar kunnen opbrengen.
Dat geldt ook voor onze eigen maatschappij. Ik vraag me vaak af waar het mis gaat. Hoe komt het,
dat ‘nieuwe Nederlanders’, die wel ‘medelanders’ genoemd, zich zo vaak niet thuis voelen. Hoe komt
het, dat ze zich eerst Marokkaan of Turk, dan lid van een gemeenschap, vervolgens werknemer van
een fabriek, en pas op de laatste plaats Nederlander voelen, terwijl hier wel hun toekomst ligt. Er valt
nog heel wat werk te doen voordat er werkelijk sprake is van Vrede.
De gebeurtenissen van vorige week vallen nog weer onder heel andere noemer. Het streven angst
aan te jagen, er op uit zijn dat we ons niet meer veilig voelen in ons eigen land, in een restaurant, bij
een concert …. Blijkbaar kunnen jonge mannen zo ver gebracht worden, zo geradicaliseerd worden,
dat ze terroristen worden. Zodanig beïnvloed worden door fanatici, dat ze voor het heilige doel hun
leven en dat van anderen opofferen. Zulke aangetaste en verknipte mensen horen in onze
samenleving m.i. niet thuis.
Wat zou het mooi zijn, wanneer de wijsheid van alle mensen samengevoegd werd, dat je wel je eigen
mening hebt, maar respect hebt voor die van een ander, dat er begrip is voor elkaar …… De hoop
blijft bij mij in leven maar met de wetenschap, dat er nog heel veel werk te doen is, voordat er sprake
is van het grote ideaal: Een wereldwijde Vrede.
Hielke Sybesma
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Groep 7 en 8 krijgen verkeersles over de dode hoek
Op maandag 16 november hebben de groepen 7 en 8 van de Koningin
Julianaschool uit Ermelo een dode hoekles gevolgd. Met het
lesprogramma Veilig op Weg leerden de kinderen wat je het beste
kunt doen als je een vrachtauto, bus of landbouwvoertuig op straat
tegenkomt.
Dankzij de inzet van Transportbedrijf St. vd Brink uit Ermelo en de verkeersouder van Veilig Verkeer
Nederland op deze school, kregen de kinderen een leuke les over de dode hoek en andere zaken
waar bestuurders van grote voertuigen mee te maken hebben.

Veilig op weg
Het lesprogramma Veilig op Weg begint in de klas met een dvd en een quiz, waarin de kinderen leren
wat de dode hoek is en hoe ze veilig kunnen omgaan met grote voertuigen in het verkeer. Met
behulp van lesborden spelen de kinderen praktijksituaties na. Maar het spannendste gedeelte van de
les is natuurlijk wanneer de kinderen plaats mogen nemen in de cabine van een echte vrachtauto.

Oefenen met uw kind!
Verkeer leer je pas echt door het te doen.
Verkeerseducatie hoort dan ook niet alleen in de
klas. Ook ouders spelen een belangrijke rol.
Bespreek af en toe de twee vuistregels met uw
kind(eren).
1. Ga nooit naast een vrachtauto staan maar blijf er
rechts en ruim achter.
2. Houd meer dan drie meter afstand aan alle zijden
van de vrachtauto

De dode hoek in het verkeer
Chauffeurs van vrachtauto’s, bussen en andere grote voertuigen hebben geen zicht op verkeer rechts
naast hun auto en pal voor en achter hun auto. Jaarlijks vallen door ongelukken met de dode hoek
rond de 10 doden en enkele tientallen zwaar gewonden te betreuren. Het doel van de 'dode-hoekles' is nul verkeersslachtoffers door de dode hoek van vrachtwagens.
Verschillende maatregelen, zoals spiegels en camera’s op grote voertuigen, maken de dode hoek
kleiner, maar lossen het probleem niet helemaal op. Daarom is voorlichting letterlijk van
levensbelang, vooral aan de meest kwetsbare verkeersdeelnemers: kinderen.
Veilig op Weg is een initiatief van Veilig Verkeer Nederland en Transport en Logistiek Nederland (TLN)
en is mede mogelijk gemaakt door het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland.
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Speelgoedbeurs

Naast vele blije gezichten van zowel ouders als kinderen heeft de speelgoedbeurs € 252,05
opgebracht. Dit geld wordt gebruikt voor een project op school.

Dit is een gezonde week!
Dinsdag 10 november zijn we met een heerlijk, gezond ontbijt gestart.
En wat kunnen de kinderen eten zeg! En wat eten ze veel.....ze hadden er later buikpijn van. Het
was reuze gezellig tijdens het ontbijt.
ONTBIJTEN IS BELANGRIJK EN LEKKER! Daarna kunnen we hard aan het werk!
Een bedankje voor de ouders die hebben geholpen.
En de PLUS: hartelijk bedankt!
Groet Wilma
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Kerstviering op de Julianaschool
Woensdag 16 december is er een kerstwandeling op de
Julianaschool. We lopen met een groepje door de wijk en volgen zo
het hele kerstverhaal.
U krijgt nog een uitnodiging met de tijd waarop uw gezin wordt
verwacht in de "Herberg" op het plein van de Julianaschool.
In de herberg krijgt u een routebeschrijving van de kerstwandeling.
De eerste groep (met de jongste kleuters) start al om 17.30 uur.

Belangrijke data
Datum

Activiteit

24/26 november
1 december
2 december

10-minutengesprekken
20.00 uur OC-vergadering
Groep 1 vrij i.v.m. Sinterklaas op vrijdag
08.30 uur Samen Koffie (FF)
Roffel 7
16.30 surprisetentoonstelling
Sinterklaas op school
Inloopspreekuur SMW/GGD
Gebedsgroep
Kerstviering

3 december
3 december
4 december
7 december
9 december
16 december
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