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Vandaag
Vandaag is de dag om gelukkig te zijn!
Geen enkele dag is je gegeven
dan de dag van vandaag
om voluit te leven,
om blij en tevreden te zijn!
Gisteren ben je kwijt,
morgen moet nog komen.
Vandaag is de enige dag,
die je even in handen houden mag.
Maak er je beste dag van.
Phil Bosmans.

Directie
Een beetje spannend. Dat is het. Maandag komt de onderwijsinspectie op bezoek en hoewel we niks
te verbergen hebben, vol vertrouwen zijn omdat we weten, dat de Koningin Julianaschool het goed
doet, is het toch spannend. De inspecteurs gaan in de klassen kijken of het onderwijs, dat we geven,
aan de normen voldoet. Ze gaan met directie en IB-er praten om te luisteren naar de visie van de
school en vervolgens gaan ze met leerkrachten, ouders en leerlingen in overleg om te kijken of ze die
visie ook terug zien, terug horen. Ze gaan met andere woorden kijken naar de lijn in de school. De
school wordt onder een vergrootglas gelegd.
Ik zie inspecteurs altijd als een soort van kwaliteitscontroleurs. Je kunt er veel van leren. De adviezen,
die ze geven, worden door mij altijd in dank aanvaard. We kunnen er alleen maar beter van worden.
Dat maakt het leuk, maar toch ook …….
We zullen u uiteraard van de resultaten op de hoogte stellen.

Hielke Sybesma

Stroopwafels
Beste ouders/verzorgers,
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Graag wil ik namens de Oudercommissie het volgende onder de aandacht brengen:
Dinsdag, 2 februari, ontvangen de kinderen een tas met daarin 5 pakjes stroopwafels. Het is de
bedoeling, dat deze pakjes voor € 2,50 per stuk worden verkocht. De opbrengst van de verkoop zal
worden gebruikt om het Kleuterplein van onze school op te knappen.
Op dinsdag 16 en woensdag 17 februari, vanaf 18.15 uur, kunnen de kinderen het geld voor
schooltijd inleveren in de gemeenschappelijke ruimte van de school.
Ik wil u vragen per kind het geld gepast mee te geven ( € 12,50), zo nodig in een envelop. Namens de
OC zullen er mensen aanwezig zijn om het geld in ontvangst te nemen.
Namens de Oudercommissie bij voorbaat dank voor uw/jullie medewerking.
Annemieke Glismeijer,
Voorzitter OC.
PS. Mocht het echt iet lukken om 5 pakjes stroopwafels te verkopen, lever dan de niet verkochte
pakjes op tijd in bij de juf of de meester, zodat ze eventueel nog door een ander kind verkocht
kunnen worden.

Open avond:
maandagavond van 19 – 21 uur
Open dag:
woensdagmorgen van 9 – 12 uur
U zult het met me eens zijn: De Koningin Julianaschool is een goede school. U heeft uw kinderen niet
voor niets bij ons op school. Mijn missie is altijd geweest: ‘kinderen moeten tot hun recht komen’ en
daar gaan we met zijn allen voor.
De Koningin Julianaschool is een school, waar goed onderwijs met gedifferentieerde werkvormen
wordt gegeven. Er is aandacht voor het individuele kind. Er is aandacht voor alle kinderen: voor
‘gewone’ kinderen, voor kinderen, die meer aandacht nodig hebben, en voor kinderen, die meer
kunnen.
Daarnaast is er veel aandacht voor de betekenisvolle omgeving. Ik denk dan aan Kanjertraining: al
onze leerkrachten zijn opgeleide kanjertrainers, die kinderen leren, dat ze zichzelf kunnen en mogen
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zijn, die kinderen leren met elkaar tot oplossingen te komen en samen te werken. Ik denk aan ons
computerlokaal, ik denk aan de technieklessen, aan de samenwerking tussen de leerlingen van groep
8 met die van groep 2, waar onze oudste leerlingen leren verantwoordelijkheid voor een ‘eigen’
kleuter te nemen.
Wanneer u mensen kent of tegenkomt, die op zoek zijn naar een goede school voor hun kinderen,
zou ik het op prijs stellen wanneer u hen zou wijzen op onze Open Avond op maandagavond 1
februari (19.00 – 21.00 uur) en op onze Open Dag op woensdagmorgen 3 februari (09.00 – 12.00
uur).
Ze zullen worden rondgeleid door directie en teamleden. Ze krijgen informatie over het reilen en
zeilen van de school. Ze zijn van harte welkom.

Kerk en school
In de week van 8 tot 12 februari hebben we het project Kerk en school. De verhalen gaan over Ruth
en het thema dat hierbij centraal staat is ‘Een vreemdeling’.
Zondag 14 februari sluiten we dit samen af in de Immanuelkerk. De dienst begint om 10.00 uur en
Ds. Teuwissen is de voorganger. Hij komt, samen met zijn collega Ds. Visser, op dinsdagmiddag 9
februari op school om met de kinderen over het thema te praten.
In de preek zal het gaan over ‘Wie is mijn familie?’ Gevraagd wordt of de kinderen een foto willen
meenemen van een familielid met wie bloedverwantschap is.
We nodigen u van harte uit om met ons deze themaweek af te sluiten in de kerk.
Komt u ook?
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Filmmiddag en -Avond
Afgelopen vrijdagmiddag en avond hebben veel kinderen samen met hun ouders genoten van een
film. De opbrengst van deze filmmiddag/avond is € 570,00. Dit geld wordt gebruikt voor leesboeken
in alle klassen.
Sneeuwpop Olaf stond alle kinderen op te wachten en ging graag met hen op de foto.
De foto's van de filmmiddag/avond zijn hier(klik) te vinden.
José, de fotograaf van deze activiteit heeft een leuk filmpje gemaakt. Deze is hier te vinden. De
volgende activiteit van de Family Factory is Drumble Dance. Voor info: zie de afbeelding hier onder.
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Er zijn al veel zegels voor boodschappenpakketten bij de Plus ingeleverd. Top!!
Mocht je nog zegels hebben, wij ontvangen ze graag om de laatste kaarten vol te plakken!
Lever je zegels in in de Blue Box op school of bij Wytske Brouwer (Tuinfluiterstraat 39) of Marjolein
Beljaars (Arendlaan 45).
Woensdag 3 februari is er Samen Koffie. Iedereen van harte welkom! 8:30 uur in de
gemeenschapsruimte voor koffie of thee met wat lekkers.

Wonen in twee huizen
In januari is er een cursus begonnen met een aantal kinderen uit de bovenbouw voor kinderen van
gescheiden ouders.Op woensdag 2 maart willen we starten met de cursus voor kinderen van de
middenbouw. In een periode van scheiding zijn er opeens heel veel veranderingen. Voor de meeste
kinderen zijn de veranderingen zoveel en soms zo snel, dat het goed is om er een cursus voor te
volgen.
Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders, er wordt voor hun gekozen.
Ze voelen er zich vaak machteloos in, verdrietig en soms ook boos en in de steek gelaten, hoe goed je
het als ouders ook probeert te regelen. U wilt niet dat uw kind last heeft van de scheiding maar
meestal is het niet te voorkomen.
Tijdens deze cursus is er vooral aandacht voor de ervaringen van de kinderen maar we geven ook
informatie over wat wij weten over scheidingen en hoe dat is voor kinderen. Het is namelijk
belangrijk dat je goed kunt wennen aan de veranderingen en kunt leren omgaan met alle gevoelens
die daardoor ontstaan. Dat kunnen kinderen meestal goed, maar het is fijn om te horen hoe anderen
dat doen. Voor kinderen en hun ouders die gescheiden zijn, is het heel belangrijk dat zij op een goede
manier met elkaar blijven praten. Ook dat onderwerp zal tijdens de cursus besproken worden. We
praten niet alleen maar, soms doen we een rollenspel of maken gewoon een spel. Soms kan iemand
heel goed iets duidelijk maken met een tekening. We gaan zelfs nog iets bouwen! Als de cursus is
afgelopen, is het niet zo dat alle nare dingen van de scheiding verdwenen zijn. Ook niet alle leuke
dingen! Leuke en nare dingen blijven gebeuren, maar het is de bedoeling dat je beter weet wat je
kunt doen als er nare dingen zijn. Van de leuke dingen kun je gewoon blijven genieten!
Kinderen uit de groepen 3, 4 en 5 van wie de ouders gescheiden zijn, zijn van harte welkom. We
komen in de Julianaschool bij elkaar. De groep wordt begeleid door juf Rita en juf Nans. Beiden
hebben de cursus 'kind - en tienerpastoraat' gevolgd. Als groep komen we dan zes keer bij elkaar
gedurende anderhalf uur (12.15 uur - 13.45 uur) op woensdagmiddag direct na school. Mocht u
belangstelling hebben voor deze groep/cursus voor uw kind, kunt u dat aan de leerkracht van uw
kind of de intern begeleider, Ciska Dijksterhuis, doorgeven. Opgeven kan t/m 17 februari.
Als u meer informatie wilt, kunt u altijd contact met ons opnemen.
Met vriendelijke groet, Rita de Haan en Nans Rougoor Namens De Praatpaal
Tel. Rita de Haan 0341-554339, Email: dehaanrita@hotmail.com
Tel. Nans Rougoor 0341-493390 / 06-18791731 E-mail: nansrougoor@live.nl
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Belangrijke data
Datum
1 februari
3 februari
4 februari
8 februari
14 februari
24 maart

Namens het team,
Hielke Sybesma

28-1-2016

Activiteit
Open Avond voor nieuwe ouders
08.30 uur. Samen Koffie
Open Ochtend voor nieuwe ouders
Studiemiddag team. Kinderen ’s middags vrij.
15.15 uur Inloopspreekuur SMW/GGD
10.00 uur Kerkdienst School en Kerk (Immanuelkerk)
Kinderen ’s middags vrij i.v.m. studiemiddag

