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ROFFELTJE

>

Ik ben die ik ben
Het liefste zou ik mijn kinderen
Voor al het leed behoeden.
Alleen het goede
en meer nog
aan hen willen geven.
Het liefst zou ik mij kinderen
alle verdriet besparen.
Alleen het ware
en het mooie
hen schenken in het leven.
Ze willen onderdompelen
in golven van voorspoed
in wolken van geluk
hen koesteren
weg van angst en druk.
Maar … zo is het leven niet
al wil ik het nog zo graag.
Ik weet dat pijn hen treft
volgend jaar, morgen, vandaag.
Ik kan ze niet behoeden
voor tegenwind en pijn,
maar zal, als het hen overkomt,
er altijd voor hen zijn.
Chris Lindhout

Directie
Wat was het een mooie Paasviering vorige week woensdag. Er werd prachtig door de kinderen
gezongen, we hadden een mooi thema: “vergeving”, dat door de commissie op een voor de kinderen
begrijpelijke manier was uitgewerkt, en wat kan meester Arend goed goochelen. Kortom, wanneer u
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er niet was, hebt u wat gemist. Ik wil iedereen, die zich voor het welslagen van deze Paasviering heeft
ingezet, hartelijk bedanken, natuurlijk mede namens de kinderen.
De lente komt er aan. Tenminste dat zeggen ze. Het is wel een lekker idee, dat de temperaturen wat
hoger gaan worden. Misschien dat het mooie weer ook helpt om al die vervelende bacillen, waarvan
veel kinderen ziek zijn (geworden), te verjagen. Want er zijn helaas nog steeds veel kinderen ziek.
Volgende week begint de projectweek. Het thema van de week is “de moderne dierentuin”.
Verderop in deze Roffel staat meer informatie met daarbij het tijdstip voor de afsluiting.
Met vriendelijke groet,
Hielke Sybesma

AVONDVIERDAAGSE ERMELO
30 mei t/m 2 juni 2016
Inschrijven en betalen kan op:
maandag 4 april en dinsdag 5 april
Per kind, het volledig ingevulde aanmeldformulier inleveren en 3 euro betalen bij de leerkracht.
Alles graag in een envelop met de naam erop!

Koningsdag 22 april
Bijna is het zover, vrijdag 22 april vieren we “Koningsdag” op school!
Het zou leuk zijn, als de kinderen deze dag in oranje of rood-wit-blauwe kleding (of met accessoires
in deze kleuren) op school komen! We beginnen de dag, om 8.30 uur, met een “Koninklijk ontbijt” in
de klas. De kinderen nemen op donderdag 21 april hun eigen bord en bestek mee.
`s Ochtends doen de groepen 2, 3 en 4 mee aan de Koningsspelen op het E.F.C.-terrein. De kinderen
van de groepen 5 t/m 8 zijn `s middags aan de beurt en zijn de ochtend gewoon op school. Er zijn nog
twee andere scholen die meedoen aan deze spelen bij E.F.C.
Het is voor de kinderen prettig, als ze kleding dragen waarin ze
zich vrij kunnen bewegen. De groepen 2, 3 en 4 vertrekken rond
9.10 uur met de leerkracht naar het E.F.C.-terrein. Alle kinderen
worden tijdens de Koningsspelen getrakteerd op drinken en een
kleine gezonde snack. De groepen 2, 3 en 4 worden om 11.30 uur
opgehaald bij het E.F.C.-terrein. De groepen 5, 6, 7 en 8 doen van 13.15 uur tot 15.15 uur mee aan de
Koningsspelen. Zij komen en gaan op eigen gelegenheid naar en van het E.F.C.-terrein.
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Jonger Oranje
Op woensdag 4 mei, in de meivakantie, organiseert
SportsGen sportmarketing in samenwerking met
Vitesse de Jonger Oranje Talentendag bij DVS ’33 in
Ermelo. Een leuk voetbalevenement waarbij
leerlingen van uw school een fantastische voetbaldag
met vooral heel veel plezier kunnen beleven.
De Jonger Oranje Talentendag wordt georganiseerd
voor jongens en meisjes geboren in het jaar 2004 tot
en met 2010. Tijdens deze JO Talentendag draait het
om lekker voetballen, beter worden, plezier hebben
en nieuwe vriendjes maken. De veldspelers spelen de
gehele dag een 4-tegen-4 toernooi en de keepers
krijgen een clinic in de vorm van een JO
KeeperzClass. Dit gebeurt allemaal onder het oog van
scouts van Vitesse, waarbij alle deelnemers kans
maken om hun droom te verwezenlijken: een stage
bij een profclub en/of een plek in Jonger Oranje.
In aanloop naar deze JO Talentendag organiseren wij
in het kader van lekker sporten en bewegen de
“Jonger Oranje on Tour”. Op woensdag 13 april
staan wij met de Jonger Oranje ArenA vanaf 13:00 uur tot en met 14:30 uur bij Koningin
Julianaschool. Hier kunnen kinderen (gratis) lekker voetballen en kans maken op een JO Wildcard.
Met deze Wildcard kan je gratis meedoen aan de JO Talentendag. Kinderen hoeven zich niet van
tevoren aan te melden!

Project de moderne dierentuin
Maandag 4 april start de projectweek met als thema de moderne dierentuin. Iedereen werkt in zijn
eigen klas aan het project met een eigen thema.
Groep 1
Groep 1/2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 5/6
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Olifanten en beren
Giraffen en leeuwen
Kinderboerderij
Noord- en Zuidpool
Australië
Het oerwoud
De woestijn
Onder water
In de lucht

Op woensdagavond 13 april van 18.30-19.30 zal de afsluiting van het project plaatsvinden. U bent
van harte welkom om te komen kijken wat de kinderen gedaan hebben.
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Nieuwe kinderen in de klas!
In onze klas wordt het nog gezelliger want Tom Mila en Yara
mogen nu ook alle dagen naar school.
Gezellig dat jullie er zijn.

Aluna is 12 april jarig en komt dan ook alle dagen.
Wessel en Tim zijn aan het wennen op woensdag en komen
na de meivakantie ook bij ons in de klas. We hebben dan 28
kinderen in de groep.
Juf Marion(groep 1)

Belangrijke data
Datum
4 april
7 april
13 april

14 april
15 april
19 t/m 21 april
19 april
24 april
25 april t/m 7 mei
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Activiteit
Start Projectweek
15.15 uur Inloopspreekuur SMW/GGD
Theoretisch verkeersexamen groep 7
18.30 – 19.30 uur Afsluiting projectweek
Kledingbeurs Family Factory
13.00 uur Jonger Oranje op het schoolplein
Praktisch verkeersexamen groep 7
Roffel 15
08.30 uur Afsluiting Spaans voor betrokken leerlingen/ouders
Eindtoets Basisonderwijs groep 8
20.00 uur OC-vergadering
Koningsspelen
Meivakantie

