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Het gesprek in de weekendtas
Een reisgids kwam onderweg een bijbel tegen
en zaten beiden in mijn weekendtas.
De reisgids was beduimeld,
de bijbel of hij pas gebonden was.
‘Zeg’ sprak de reisgids aarzelend tot de bijbel
en uit zijn stem klonk zachtjes een verwijt –
“Jij blijft zo nieuw ondanks het vele reizen,
terwijl ik bijna zienderogen slijt ….
Ze moeten mij natuurlijk veel gebruiken,
op mijn gegevens kun je altijd aan,
de mens zegt waar hij heen wil reizen.
Ik geef vertrek- en halteplaatsen aan.”
Toen sprak de bijbel en hij zuchtte even:
“Ik ben niet altijd naar de mens zijn zin.
Ik wijs wel de weg, maar wat zij lastig vinden:
bij mij staan er geen aankomsttijden in.”

Directie
In de vorige Roffel schreef ik, dat de inspecteur langs zou komen en dat ik u over de resultaten zou
informeren. Ik kan u zeggen, dat we trots mogen zijn op onze school. We doen het goed en de
onvoldoendes, die er vanuit het verleden stonden, zijn weggewerkt. Het viel de inspecteurs op, dat
de ouders, die ze hebben gesproken, ongevraagd allemaal mooie dingen over de school wilden
vertellen. M.a.w. de ouders zijn de ambassadeurs van de school en zo zie ik het graag. Ik ben blij met
de sfeer op en rond de school en ik vind het geweldig, dat dat ook door de ouders gewaardeerd
wordt. Natuurlijk moeten er nog steeds stappen worden gemaakt. De basis is gelegd en daarop
kunnen en moeten we verder bouwen.
Vorige week maandag hadden we aansluitend op het inspectiebezoek de Open Avond voor nieuwe
ouders. De woensdagochtend daarna konden ouders een draaiende school meemaken. De
belangstelling voor beide gelegenheden was behoorlijk goed. Sommige nieuwe ouders zijn twee keer
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geweest. Het was heel gezellig en na afloop van de rondleiding was er gelegenheid om onder het
genot van een kopje koffie of thee nog even verder te praten. In totaal heb ik vorige week 11
ondertekende inschrijfformulieren mogen ontvangen, ook van een paar nieuwe leerlingen die al
broertjes en/of zusjes op school hebben. Dat is een mooi aantal, maar we kunnen nog wel een paar
nieuwe leerlingen gebruiken. We hebben namelijk een grote groep 8, die de school aan het eind van
dit schooljaar gaat verlaten. Dus als u nog iemand weet…… U als ambassadeur van de school weet
wat u over de Koningin Julianaschool kunt vertellen.
Hielke Sybesma

Stroopwafels
Beste ouders/verzorgers,
Dinsdag, 2 februari, hebben de kinderen een tas met daarin 5 pakjes stroopwafels meegekregen. 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, volgende week dus, kunnen de kinderen vanaf 8.15 uur het
geld voor schooltijd inleveren in de gemeenschappelijke ruimte van de school. (in de vorige Roffel
stond een foutieve tijd vermeld)
Wij willen u vragen per kind het geld gepast mee te geven ( € 12,50), als het kan in een envelop.
Namens de OC zullen er mensen aanwezig zijn om het geld in ontvangst te nemen.
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.
Namens de Oudercommissie
Annemieke Glismeijer

Kerk en school
In deze week besteden we aandacht aan het project Kerk en school. De verhalen gaan
over Ruth en het thema dat hierbij centraal staat is ‘Een vreemdeling’.
Zondag 14 februari a.s. sluiten we dit samen af in de Immanuelkerk. De dienst begint om
10.00 uur en Ds. Sjaak Teuwissen en/of ds. Jan Visser is de voorganger. Deze twee
predikanten zijn afgelopen dinsdag op school geweest 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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Family Factory
Door met elkaar allerlei losse zegels voor de boodschappen pakketten bij de Plus bij elkaar te
leggen hebben we 17 dozen kunnen sparen!!
Iedereen enorm bedankt voor het meedoen!

Op zaterdag 5 maart organiseren wij de ouder-kind-activiteit Drumble Dance:
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NL-doet
Vrijdag 11 maart is het weer NL-doet. We zijn van plan om de beide
pleinen op te knappen. Heeft u nog ideeën of suggesties dan kunt u die
mailen naar jwvbraak@koninginjuliana.nl . Ook als u die dag mee wilt
helpen als vrijwilliger kunt u zich opgeven via bovenstaand adres.
We hopen op mooi weer, enthousiaste mensen en veel afgemaakte
klussen.

Belangrijke data
Datum

Activiteit

14 februari
15 februari
16 en 18 februari
22 t/m 26 februari
2 maart
3 maart
11 maart
24 maart

10.00 uur Kerkdienst School en Kerk (Immanuelkerk)
19.30 uur MR-vergadering
10-minutengesprekken voor alle leerlingen
Voorjaarsvakantie
Luizencontrole
Roffel 12
NL-doet
Kinderen ’s middags vrij i.v.m. studiemiddag
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