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ROFFELTJE

>

Gebed van een moeder
Ik schonk je het leven,
maar ik kan het niet voor leven.
Ik kan je de richting wijzen,
maar ik kan je niet bij de hand nemen.
Ik kan je vrijlaten,
maar ik kan niet de verantwoordelijkheid voor je nemen.
Ik kan je leren wat goed en kwaad is,
maar ik kan niet al je keuzes voor je maken.
Ik kan je raad geven,
maar ik kan het niet voor je opvolgen.
Ik kan je liefde geven,
maar ik kan het je niet opdringen.
Ik kan je respect bijbrengen,
maar ik kan je niet dwingen eerbied te tonen.
Ik kan voor je bidden,
maar ik kan er niet voor zorgen dat je met God wandelt.
Ik kan je vertellen over Jezus,
maar ik Jezus niet tot jouw Heer maken.
Citaten uit het boek ‘Kort & Krachtig’ van J. John en Mark Stibbe

Directie
Ouders die regelmatig op de website van de school kijken, kunnen het gezien hebben. Wanneer op
‘schoolgids’ geklikt wordt, zou het u zo maar opgevallen kunnen zijn, dat de schoolgids vernieuwd is.
Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen de informatiekalender mee. Daarin staat,
behalve agenda, ook de meest voor de hand liggende informatie over de Koningin Julianaschool.
Maar er is natuurlijk veel meer over onze school te vertellen. In de schoolgids staat het hele reilen en
zeilen van de school beschreven, afgewisseld met leuke foto’s uit de schoolsituatie. U zult het vast
leuk vinden om de verschillen in uitvoering te bekijken.
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In de schoolgids staan ook de visie en de missie van de school beschreven. Wij vinden het belangrijk,
dat kinderen “tot hun recht komen”, dat ze zich op school “veilig en geborgen” voelen. Wij zien, dat
de kinderen zich over het algemeen goed op hun gemak voelen, het prettig vinden om naar school te
gaan. Ze weten dat op iedereen wordt gelet en dat is binnen de ‘samenleving van de school’
belangrijk. Daar horen ook regels bij. U kunt ze vinden bij de “Downloads” op de website. Regels zijn
er om gehandhaafd te worden. Ze zijn niet bedoeld, om aan te geven, dat er zo goed als niets meer
mag, maar om grenzen aan te geven aan wat wel mag. Binnen de handhaving van regels voelen
mensen zich veilig. Dat geldt dus ook voor de kinderen van de Koningin Julianaschool.
Met vriendelijke groet,
Hielke Sybesma

Parkeren op het Gruttopad
Wij zien het weer wat vaker gebeuren, met name wanneer het weer wat minder goed is. Dan moet
de auto blijkbaar zo dicht mogelijk bij het schoolplein geparkeerd worden en dat betekent parkeren
in de bocht op het Gruttopad.
Parkeren op het Gruttopad betekent dat de kinderen slecht zicht op de verkeerssituatie hebben. Veel
kinderen lopen dan weer tussen die auto’s door, er fietsen mensen …… Kortom, een onwenselijke
situatie. Wij willen u met klem vragen, als u met de auto komt, die op de Spechtstraat te parkeren.
Dat komt ten goede aan de veiligheid van iedereen, die het schoolplein opkomt of verlaat.

Project Cultuurkust
Op de kalender staat dat er op 15 maart een project is van
Cultuurkust. Vanuit Cultuurkust kregen we het bericht dat deze dag
op een andere dag en in een andere vorm aangeboden gaat
worden.
Op 10 mei gaan de leerlingen van de onderbouw om 9.30 uur naar
de “Dialoog” voor een voorstelling. De leerlingen van de
bovenbouw hebben om 11.00 uur een voorstelling. De voorstelling
voor u als ouder komt hierbij helaas te vervallen.

NL-Doet dag
Op 11 maart aanstaande is het NL Doet dag. Op die dag willen we het kleuterplein en het grote plein
weer een opknapbeurt geven. Ook zal de gemeenschappelijke ruimte opgeknapt worden.
We hebben hiervoor veel vrijwilligers nodig want 'veel handen maken licht werk'. We hopen een
beroep op u te mogen doen als u in de gelegenheid bent om op die dag te komen helpen. Wij zorgen
die dag voor een gezellige sfeer, alle materialen en een hapje en drankje.
Als u ons hierbij wilt komen helpen wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht of de klassenouder?
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Wie bidt er mee?
Op maandagavond 14 maart organiseren we een gebedsavond op
de Julianaschool. We willen dan bidden voor de school, de juffen,
meesters en leerlingen. Dit doen we omdat we ervaren dat gebed
kracht heeft. We willen zo laten zien dat we betrokken zijn om de
school.

Bid je met ons mee?
Je bent van harte welkom op maandagavond 14 maart van 20:00
tot 21:00 uur. En mocht je op 14 maart niet kunnen, dan kun je
misschien op 6 april, 11 mei of 8 juni van 8:45 – 10:00 uur op
woensdagmorgen.
De gebedskring is een open kring. Iedereen die mee wil bidden is hartelijk welkom, ook juffen en
meesters.
Van harte welkom.
Erica, Heidi, Heidi, Petra, Wytske en Joke
PS. 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. Maar je bent ook zonder aanmelding van harte welkom.

Schaaktoernooi voor basisscholen 2016
Op 27 januari gingen we vol enthousiasme met 9 teams van de Koningin Julianaschool van elk 4
personen naar het schaaktoernooi. We werden vergezeld door ouders, broers, zussen, opa's, oma’s
en leerkrachten.
Er werd gespeeld in 2 poules (1 poule voor de groepen 7/8 en 1 poule voor de groepen 4 t/m groep
6) en in elke poule waren 16 teams ingedeeld. Na elke speelronde was er een korte pauze.
Halverwege de middag kreeg elke deelnemer een consumptiebon om een lekkere versnapering te
halen.
In poule 1 eindigde team Juliana-2 het hoogst op de 6e plaats. In poule 2 eindigde Juliana-7 op de 5e
plaats, Juliana-9 op de 6e plaats, Juliana-8 op de 7e plaats, Juliana-6 op de 8e plaats en Juliana-5 op
de 10e plaats.
Justin Vlijm had de topscore van onze school met 5,5 punten. Onze complimenten.Een knappe
prestatie! Hij werd op de voet gevolgd met 5 punten door Pieter Brouwer, Kaj Breeman, Erben
Maaskant, Tom Beliën en Dominic Poelman. De prijsuitreiking vond omstreeks 16.00 uur plaats. Elke
leerling kreeg een herinnering in de vorm van een vaantje. Het was een leuk, sportief toernooi! Meer
foto’s zijn te vinden in het fotoalbum van de website.
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Koptelefoons
In de klas en in het computerlokaal maken we veel gebruik
van computer met daarbij een koptelefoon. Deze
koptelefoons slijten héél hard, ze zijn bijna niet aan te
slepen. En dat wordt dan erg kostbaar. We hebben nu als
school besloten dat alle kinderen vanaf groep 3 een setje inears krijgen van school. Deze koptelefoon zit in een doosje
waar de naam van het kind op komt. Het is de bedoeling dat
een kind hier minstens 3 jaar mee vooruit kan. Lukt dit niet
dan kan tegen kostprijs (€2,50) een nieuw setje op school
gekocht worden of van thuis een setje worden
meegenomen. Op deze manier hopen we het verbruik binnen de perken te houden en geven
we de kinderen zelf verantwoordelijkheid.

Schalen
Wij zijn erg blij met deze mooie schalen maar we bezorgen ze graag terug bij
de rechtmatige eigenaren. Hartelijk bedankt voor iedereen die gebakken
heeft voor de kerstwandeling. Zie je iets van jou erbij, ze zijn op te halen in
groep 5/6

Zaalvoetbal
De jongens hebben alle voorrondes gewonnen maar de meisjes gingen er vandoor met de winst. Ze
hebben een hele grote wisselbeker meegekregen.

3-3-2016

Spechtstraat 49, 3853 VA, Ermelo, 0341-552284

Belangrijke data
Datum
8 maart
11 maart
14 maart
16 maart
17 maart
23 maart
24 maart
25 t/m 28 maart

Activiteit
20.00 uur OC-vergadering
NL-Doet
19.00 uur Gebedskring in de gemeenschappelijke ruimte
08.30 uur Samen Koffie (FF)
Studiedag kleuterbouw; alle kleuters vrij
Roffel 13
19.00 uur Paasviering in de Westerkerk
Kinderen ’s middags vrij i.v.m. studiemiddag
Paasweekend

Zusjes
Jelle uit groep 2 heeft een zusje gekregen: Sanne. Theo en Dianne gefeliciteerd met jullie dochter.

Justin uit groep 2 heeft ook een zusje gekregen: Vajèn.
En zij is de dochter van Steven en Melissa, gefeliciteerd!
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