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ROFFELTJE

>

De wind in de rug
God,
Wees als de wind in onze rug,
die ons een zetje geeft
in de goede richting,
waardoor we ons
gesteund voelen
op de weg die we gaan.
Wees onze steun en toeverlaat
in tijden dat het ons
niet voor de wind gaat
en we moeten opboksen
tegen krachten die ons
omver dreigen te gooien.
Wees in stille tijden bij ons
als een windvlaag,
die ons even aanraakt
en onze gedachten verfrist,
zodat we openstaan voor
nieuwe perspectieven.
Amen.
gebed bij Pinksteren door G. Brokerhof.

Directie
We hadden uiteindelijk toch nog wel een goede meivakantie. De tweede week was het weer in elk
geval prima, zomers bijna. Het komende Pinksterweekend lijkt het weer wat minder te zijn. Jammer
voor al die mensen, die met Pinksteren hun familieweekend vieren. Ik hoop, dat het een goed
weekend wordt, in alle aspecten. Na de Pinksterdagen gaan we de laatste periode tot de
zomervakantie in…..
Ik heb begrepen, dat er in de meivakantie een behoorlijke onweersklap is geweest, waarbij veel
telefoon- en internetaansluitingen in Ermelo West het hebben begeven. Wij hadden en hebben daar
ook last van. Het internet deed het niet en pas na het vervangen van noodzakelijke onderdelen was
het weer volledig te gebruiken.

13-5-2016

Spechtstraat 49, 3853 VA, Ermelo, 0341-552284
Telefonisch zijn we slecht te bereiken. Onze schooltelefoon staat doorgeschakeld naar de mobiele
telefoon van meester Jan-Willem. KPN heeft de buitenlijn is gerepareerd, maar nu blijkt dat de
interne telefooncentrale het ook heeft begeven. Het zal wel even duren, voordat we weer volledig te
bereiken zijn.
Ik wens u allen een goed Pinksterweekend toe.
Met vriendelijke groet,
Hielke Sybesma

Grote Rekendag
Afgelopen woensdag was de grote rekendag op school. Het thema was: ‘Kijkje achter de code’.
In groep 1-2 zijn de kinderen bezig geweest met redeneren en sorteren. In groep 3-4 hebben de
kinderen gecommuniceerd met een robot en gedanst met codes. Groep 5-6 was in de ban van
pijlenschema’s om zo gestructureerd te sorteren en problemen op te lossen. Groep 7-8 heeft
verschillende rekenspelletjes gedaan of analoog geprogrammeerd. Denken zoals een computer dat
doet, alleen dan op papier.
We zijn de dag in gecodeerd begonnen met misschien wel de bekendste code in Nederland: de
postcode! Harro Bannink heeft een mooie panoramashot gemaakt van de kinderen die de postcode
en het nummer van school vormen. Als u goed kijkt kunt u van links naar rechts 3853 VA 49
herkennen. Klik op de foto voor een groot formaat.

Schoolkorfbal 2016
Wat een fantastisch toernooi hebben we
gespeeld afgelopen week. Het weer zat geweldig
mee.
Met 16 teams van de koningin Juliana school
waren we aanwezig op het veld van Dindoa. De kinderen waren erg enthousiast
en hebben super hun best gedaan. Het was een feest om te zien hoe de
kinderen groeiden in het spel. Het geweldige begeleiden van de teams door de
ouders was super. Hiervoor heel hartelijk bedankt.
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Ook de OC bedankt voor het verzorgen van de kleding, drinken en iets lekker, het was weer goed
voor elkaar.
Volgens mij is er in elke groep wel een beker gewonnen en groep 6 gaat op 4
juni de school en Ermelo vertegenwoordigen op het provinciaal korfbal
toernooi. Dit is natuurlijk erg leuk maar het mooiste is dat we met elkaar erg
veel plezier hebben gehad.
Kinderen bedankt. Het was top ! ! !
Groet “juf Marina”

Avondvierdaagse 30 mei t/m 2 juni
Info 3 en 6 kilometer
Aan de ouders/verzorgers
Hierbij vindt u de richtlijnen voor een fijne avondvierdaagse m.n. voor de 3 en 6 kilometer.
Leerlingen die meelopen krijgen maandag 30 mei instructie van de leerkracht.
De meelopende leerkracht zal aan verschillende ouders vragen een hesje te dragen tijdens de loop.
Uw taak is dan vooral letten op veiligheid. Andere regels zijn nog:






De kinderen moeten op het DVS terrein achter de hekken blijven en daar beslist niet op gaan
zitten.
De begeleiders zijn verantwoordelijk voor hun kind.
Wilt u erop toezien, dat er geen rommel op straat wordt achtergelaten.
Kinderen lopen bij hun begeleiders op de weg, stoep, niet in tuinen e.d.
Wilt u opletten bij het oversteken, vooral bij het spoor. Wilt u zo min mogelijk gaten in de
groep laten vallen, zodat een groep met behulp van de verkeersgroep in een keer kan
oversteken.

Eventuele calamiteiten worden gemeld aan de meelopende leerkracht.
Het startnummer voor onze school is nummer: 8
Wilt u tijdens de drinkpauze niet roken?

Let op!!
De deelnemers van de 3 km verzamelen zich donderdag op de Chevallierlaan, vanaf de kruising bij de
Immanuelkerk in de richting van de achterzijde gemeentehuis. Daar stellen de groepen zich op voor
de intocht. Alle afstanden komen daar bij elkaar en de intocht zal vanaf daar vertrekken.
Wanneer er vragen zijn kunt u bij de leerkracht terecht.
Wilt u de shirtjes maandag 6 juni weer schoon inleveren bij de leerkracht?
We rekenen op een hele fijne avondvierdaagse!
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Info 9 kilometer
Aan de ouders/verzorgers
Hierbij vindt u de richtlijnen voor een fijne avondvierdaagse m.n. voor de 9 kilometer. Leerlingen die
meelopen krijgen maandag 30 mei instructie van de leerkracht.
Het startnummer voor de 9 kilometer is nummer 8
De meelopende leerkracht zal de hesjes uitdelen en weer innemen.
Uw taak is letten op veiligheid en zorgen dat de groep bij elkaar blijft!
Andere regels zijn nog:






De kinderen moeten op het DVS terrein achter de hekken blijven en daar beslist niet op gaan
zitten.
De begeleiders zijn verantwoordelijk voor hun kind.
Wilt u erop toezien, dat er geen rommel op straat wordt achtergelaten.
Kinderen lopen bij hun begeleiders op de weg, stoep, niet in tuinen e.d.
Wilt u opletten bij het oversteken, vooral bij het spoor. Wilt u zo min mogelijk gaten in de
groep laten vallen, zodat een groep met behulp van de verkeersgroep in een keer kan
oversteken.

Eventuele calamiteiten worden gemeld aan de meelopende leerkracht.
Wilt u tijdens de drinkpauze niet roken?

De ouders van onderstaande kinderen lopen mee, alles weergegeven in een rooster.
66 leerlingen, 12 ouders lopen mee en een leerkracht.
2 ouders vooraan, 2 achteraan en 8 in het midden. Alle ouders dragen een hesje.

Maandag:
1.
Sanne Kuiper
2.
Annick Kannegieter
3.
Resa Leeflang
4.
Laura Termaat
5.
Joeri Mulder
6.
Tim Klompmaker
7.
Angèle Goedhart
8.
Jannike Timmer
9.
Dylan v.d. Akker
10.
Pieter Brouwer
11.
Lynn Groenenberg
12.
Matthijs Adam
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Dinsdag:
1.
Doeke Beljaars
2.
Steijn v.d. Vliert
3.
Axel v. Meulen
4.
Marieke v.d. End
5.
Sascha v.d. Hazel
6.
Lynn Groenenberg
7.
Bram Goes
8.
Daan Schoonhoven
9.
Tim Klompmaker
10.
Tom Beliën
11.
Jamie Mol
12.
Jop v. Asselt
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Woensdag:
1.
Julian Kannegieter
2.
Saranne v. Werven
3.
Leanne Bannink
4.
Sven Vliek
5.
Jop v. Asselt
6.
Quin Kleefman
7.
Kaya Schuur
8.
Amber v.d. Beek
9.
Pieter Brouwer
10.
Niels Ringelberg
11.
Jannike Timmer
12.
Marit Blomjous

Donderdag:
1.
Lucas v.d. Lee
2.
Luca Kardol
3.
Erben Maaskant
4.
Floor Schuur
5.
Jamie Mol
6.
Imke Dokter
7.
Daan Schoonhoven
8.
Joyja Veenendaal
9.
Dylan v.d. Akker
10.
Angèle Goedhart
11.
Niels Ringelberg
12.
Axel v. Meulen

Info 15 kilometer
Aan de ouders/verzorgers
Hierbij vindt u de richtlijnen voor een fijne avondvierdaagse m.n. voor de 15
kilometer.
Leerlingen die meelopen krijgen maandag 30 mei instructie van de
leerkracht.
Het startnummer voor de 15 kilometer is nummer 8
Martijn en Johanna Jansen, ouders van Maarten, zijn contactpersonen voor de 15 km.
Zij zullen de hesjes uitdelen en weer innemen.
Uw taak is letten op veiligheid en zorgen dat de groep bij elkaar blijft!
Andere regels zijn nog:






De kinderen moeten op het DVS terrein achter de hekken blijven en daar beslist niet op gaan
zitten.
De begeleiders zijn verantwoordelijk voor hun kind.
Wilt u erop toezien, dat er geen rommel op straat wordt achtergelaten.
Kinderen lopen bij hun begeleiders op de weg, stoep, niet in tuinen e.d.
Wilt u opletten bij het oversteken, vooral bij het spoor. Wilt u zo min mogelijk gaten in de
groep laten vallen, zodat een groep met behulp van de verkeersgroep in een keer kan
oversteken.
Wilt u tijdens de drinkpauze niet roken?

Eventuele calamiteiten worden gemeld aan Martijn, Johanna of Hielke.
Martijn mobiel:
06 12881038
Johanna mobiel:
06 23839719
Hielke mobiel:
06 41639107
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De ouders van onderstaande kinderen lopen mee, weergegeven in een rooster.
21 leerlingen, 5 ouders lopen mee.
2 ouders vooraan, 2 achteraan en 1 in het midden. Alle ouders dragen een hesje.
Maandag:
1.
Maarten Jansen
2.
Kaylee v.d. Brink
3.
Jefta Reinbergen
4.
Stijn Klompmaker
5.
Mike de Jong

Dinsdag:
1.
Maarten Jansen
2.
David van Werven
3.
Elise Strubbe
4.
Mirte Bannink
5.
Romée Kleefman

Woensdag:
1.
Maarten Jansen
2.
Kaylee v.d. Brink
3.
Suzan Hop
4.
Meester Hielke Sybesma
5.
Tonny Poelman?

Donderdag:
1.
Maarten Jansen
2.
Mirte Bannink
3.
Suzan Hop
4.
Kaylee v.d. Brink
5.
Tonny Poelman?

Belangrijke data
Datum
16 mei
17/19 mei
18 mei
24 mei
26 mei
30 mei t/m 2 juni
3 juni
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Activiteit
2e Pinksterdag
10-minutengesprekken
Samen Koffie (FF)
20.00 uur OC-vergadering
Roffel 17
Avondvierdaagse
Studiedag team  alle kinderen vrij

