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Je medemens is hier
Je medemens is hier.
Je medemens
die wacht op je liefde en nood heeft
aan waardering en vriendschap.
Je medemens
die je echt helpen kunt elke dag opnieuw
met je glimlach
je goed woord en je steun,
woont niet voorbij de horizonten,
woont niet ver over zee.
Je medemens is hier.
Je medemens!
Het is je man, je vrouw,
in je eigen huis onder één dak
aan dezelfde tafel!
Het is je kind, elk kind, dat vlucht in je armen
en schreit om de warmte van je hart!
Het is je vader en je moeder
die oud geworden, al je zorgen nodig hebben,
maar vooral bidden om je attentie
en je kinderlijke genegenheid.
Je medemens is hier.
Je medemens!
Het is die gehandicapte in je eigen straat
die graag eens gaat wandelen!
Het is die zieke naast je deur die reeds lang in bed ligt
en je nog niet heeft gezien!
Het is die blinde,
voor wie je de krant zou kunnen lezen!
Het is die collega die z’n werk verloor en diep in de put
zit en waar je niet meer aan denkt!
De medemens.
Het zijn alle mensen om je heen
waarmee je woont, werkt en leeft.
Phil Bosmans
Waarom zoek je zo ver?
Belgische pater en schrijver (1922 – 2012)
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Directie
Het waren wel lekkere weken. Ik hoefde even helemaal niks en aan de andere kant was het ook wel
weer druk: Kerstfeest, gourmetten met de gezinnen, oliebollen bakken, nieuwjaar vieren met familie
en kennissen….. Groene weken ook, te warm voor de tijd van het jaar. Het traditionele
schansspringen in Garmisch Partenkirchen werd volgens mij op kunstsneeuw gehouden. Er om heen
was alles groen. Komend weekend lijkt het een beetje winter te worden met, helaas, alleen maar
natte sneeuw. In het noorden was het anders. Daar was het even goed winter en daar hadden zelfs
de scholen last van: leerkrachten en kinderen konden er vanwege de gladheid gewoon niet komen.
Onvoorstelbaar.
Wij hoefden hier geen rekening te houden met de weersomstandigheden. Wij zijn ‘gewoon’ op 4
januari begonnen en het bevalt goed. De vakantie lijkt al weer heel ver achter ons te liggen en wij
overgegaan tot de orde van de dag. Dat betekent dat we doorgaan met waar we voor de
kerstvakantie mee zijn gestopt, nl. het geven van goed onderwijs aan onze leerlingen. Want onze
missie blijft ook in 2016 dezelfde: “De kinderen moet tot hun recht komen”.
Hielke Sybesma

Groep 3 naar de bibliotheek
Hoera!!! De kinderen van groep 3 kennen nu alle letters!
Tijd voor een feestje! HET LETTERFEEST
En nu: Lekker Lezen!!!

Dinsdag 19 januari mag groep 3 naar de bibliotheek.
We krijgen daar een rondleiding en mogen boeken
ophalen.
We lopen naar de bieb. Wilt u uw kind om 11.45 bij de
bieb ophalen?
Wilma v.d. Krol

Kerkdienst School en Kerk
In tegenstelling tot wat in de kalender staat, vieren we zondag 14 februari vieren we de dienst van
kerk en school. Dit jaar zijn we te gast in de Immanuëlkerk.
Het thema van deze dienst is: “Een vreemdeling”
De dienst begint om 10.00 uur en Ds. Teuwissen zal voorgaan in deze dienst. We zijn al druk met de
voorbereidingen voor deze dienst: Liedjes oefenen, werkstukken maken, toneelstukje instuderen en
nog veel meer. In de volgende Roffel staat aanvullende informatie over School en Kerk.
We nodigen u van harte uit om met ons deze themaweek af te sluiten in de kerk.
Komt u ook?
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Extra studiemiddag
Zoals u in bovenstaand overzicht heeft kunnen lezen zijn wij bezig met coöperatieve werkvormen om
ons handelen in de klas te versterken. De cursusleidster is echter ernstig ziek en heeft haar opdracht
moeten overdragen aan een collega. Deze had echter op 4 februari (de geplande datum) andere
afspraken. We hebben daarom een nieuwe afspraak gemaakt voor een studiemiddag op
donderdagmiddag 24 maart.
Donderdagmiddag 4 februari zal nu worden gebruikt voor een andere studiebijeenkomst.

SCHAAKTOERNOOI VOOR BASISSCHOOLLEERLINGEN IN ERMELO
Op woensdag 27 januari 2016 vindt weer het jaarlijkse schoolschaaktoernooi plaats. De koningin
Julianaschool doet dit jaar mee met negen teams van vier leerlingen.
We vinden het leuk dat er weer veel kinderen van de Koningin Julianaschool meedoen. We zijn al
druk bezig met het oefenen hiervoor op de maandag na schooltijd en op donderdag tussen de
middag.

Tijden:




zaal open om 13.00 uur
start toernooi om 13.30 uur
sluiting toernooi om 16.00 uur

Speelinformatie:



Teams bestaan uit 4 kinderen
Elke partij duurt 15 minuten.

Speellocatie:



Echos Home, Leuvenumseweg 68, Ermelo
Organisatie: Veluws Schaakgenootschap te Ermelo

Omdat de locatie gedeeltelijk bestaat van de verkoop van consumpties, is het niet toegestaan zelf
meegebrachte consumpties te nuttigen.
Het zou fijn zijn als een aantal ouders de kinderen er met de auto naartoe willen brengen. Als u wilt
rijden dan kunt u dit doorgeven aan juf Ciska. Het is trouwens
een mooie kans om zelf ook te zien hoe fanatiek er gestreden
wordt op het toernooi.
We verzamelen bij school om 13.00 uur en gaan er daarna met
auto’s naar toe.
Om ongeveer 16.15 uur is iedereen weer terug bij school.
Groet, Juf Ciska Dijksterhuis
ciskadijksterhuis@koninginjuliana.nl
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Vertrouwenspersonen
Binnenkort willen wij de kinderen informatie geven over het functioneren van de
vertrouwenspersonen. Op onze school zijn dit juf Ciska en juf Netty. Een
vertrouwenspersoon is een contactpersoon binnen de school, waar de kinderen
terecht kunnen als ze thuis of op school problemen hebben. Te denken valt aan
pesten, discriminatie, kindermishandeling of chantage. De komende weken vertellen
juf Ciska en juf Netty in de klassen over de taak van de vertrouwenspersonen. De
kinderen krijgen hierover een briefje mee naar huis.

Als ze als kind
Als ze als kind niet altijd zo stil had hoeven zijn
Had ze vandaag misschien het hoogste lied gezongen
Als ze als kind niet altijd zo alleen had hoeven zijn
Had ze vandaag misschien al lang iemand gevonden.
Als ze als kind niet altijd zo bang had hoeven zijn
Had ze vandaag misschien van iemand durven houden
Als ze als kind niet altijd zo’n puinhoop had gezien
Had ze vandaag misschien kastelen kunnen bouwen

Als ze als kind de warmte van de zomer had gekend
Was ze die warmte in haar winter nooit verloren
Als ze als kind de warmte van een nest had gekend
Had het haar hele leven lang niet zo gevroren

Als ze als kind niet zo oud had hoeven zijn
Had ze vandaag nog een kinderlied gezongen
Als ze als kind gewoon een kind had kunnen zijn
Was ze vandaag als een kind opnieuw begonnen
Liselore Gerritsen (uit: oktoberkind, 1984)
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TARIEFWIJZIGING OVERBLIJVEN
Vanuit Stichting VPCO, waaronder de Koningin Julianaschool valt, kwam het signaal, dat scholen aan
overblijfmedewerkers maximaal € 4,50 per uur kunnen betalen.
Werken als overblijfouder op onze school valt onder vrijwilligerswerk. De overheid heeft de
maximale vergoeding voor vrijwilligerswerk op € 4,50 gesteld en daar moeten wij ons aan houden.
De belastingdienst controleert de uitbetaling van de vergoedingen en bij overtreding wordt aan de
school een forse boete opgelegd. Deze vergoeding was tot nog toe € 6,67 per uur.
Dit is meegedeeld aan ons overblijfteam met daarbij de vraag of iedereen met mindere vergoeding
nog wel binnen ons team wilde blijven werken.
Gelukkig heeft iedereen hier positief op geantwoord en kunnen we met een volledige bezetting
blijven werken.
Bovenstaande houdt in dat er minder geld wordt uitgegeven aan personeel.
Daarom is in overleg met onze directeur Hielke Sybesma besloten, dat we de kosten voor het
overblijven met ingang van 1 januari 2016 gaan verlagen.
Elke nieuwe kaart die vanaf 1 januari 2016 gekocht gaat worden zal i.p.v. € 27,50 voor 10x
overblijven, € 17,50 gaan kosten. Eenmalig overblijven was € 4,00 en wordt € 2,50.
U krijgt voor de reeds gekochte kaarten geen geld retour.
Maandag 14 december j.l. is deze verandering voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad van onze
school en zij hebben hiermee ingestemd.

Overig overblijfnieuws
In december hebben we afscheid genomen van een overblijfkracht. Daveny de Groot kon haar
huidige werkzaamheden niet meer combineren met onze overblijf. Eveline v.d. Bor zal haar uren
overnemen.
In februari zal ons overblijfteam de basiscursus Overblijven gaan volgen. Deze dagcursus zal verzorgd
worden door “Ouders van Waarde” en zorgt ervoor dat wij voldoen aan de opleidingseisen die de
overheid aan ons stelt. Wij zullen in het vervolg jaarlijks bijscholingen volgen zodat we aan deze eisen
blijven voldoen.
Vriendelijke groet,
Jennifer Maaskant,
Overblijfcoördinator Koningin Julianaschool
Tel: 06-51709121
E-mail: overblijf@koninginjuliana.nl
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Filmavond
Vrijdagmiddag en avond 22 januari is er weer de jaarlijkse
filmmiddag/avond van de OC en de FF.
De opbrengst van deze filmavond wordt gebruikt voor
nieuwe leesboeken in de klassen. De kinderen mogen zelf de
komende weken aangeven welke boek-wensen zij hebben
voor hun klas.

Boodschappenpakket zegels Plus
Als wij met z’n allen de boodschap-pakket-zegeltjes die we zelf niet gebruiken bij
elkaar leggen kunnen we een aantal kaarten vol verzamelen. De dozen die we
hier van kunnen halen gaan naar gezinnen die een steuntje in hun rug verdienen.
De zegels mogen ingeleverd worden in de Blue Box, recht tegenover de
hoofdingang.

Ouder-kind-activiteit
Drumble Dance
Op zaterdag 5 maart organiseren
wij een leuke activiteit.
Je hoeft niet muzikaal te zijn of
een danstalent te zijn. Iedereen
kan meedoen! Als je het maar
leuk vindt om als ouder en kind
plezier met elkaar te hebben!
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Van Nijhuis
rijwielen!!
Voor al uw
fietsreparaties en
fietsverhuur!
Zelfs voor de Sint
had Van Nijhuis
rijwielen een
passende fiets
geregeld!!

Belangrijke data

T.o.v. de in de Informatiekalender aangegeven activiteiten is er een wijziging en een toevoeging.
De datum van de School en kerkdienst is op 14 februari 2016. Er is een extra studiemiddag op 24
maart 2016. Zie daarvoor de informatie elders in de Roffel.
Datum
14 januari
18 januari
19 januari
20 januari
21 januari
28 januari
1 februari
3 februari
4 februari
14 februari
24 maart
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Activiteit
Roffel 9
Informatie Vertrouwenspersonen school in groep 1 en 2
Informatie Vertrouwenspersonen school in groep 3 t/m 6
08.30 uur Samen Koffie (FF)
Filmmiddag en –avond (OC en FF)
Roffel 10
Open Ochtend voor nieuwe ouders
Open Avond voor nieuwe ouders
Studiemiddag team. Kinderen ’s middags vrij.
10.00 uur Kerkdienst School en Kerk (Immanuelkerk)
Kinderen ’s middags vrij i.v.m. studiemiddag

