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ROFFELTJE
Zalig zijn zij …….
Gelukkig de kinderen,
die zonder angst naar school gaan.
Gelukkig de kinderen,
die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten.
Gelukkig de kinderen,
die ondanks zichzelf, zichzelf mogen zijn.
Gelukkig de kinderen,
die naast een handelingsplan echte aandacht krijgen.
Gelukkig de kinderen,
die op een school zitten waar meesters en juffen
hen zien
als een Godsgeschenk.
Chris Lindhout
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Directie
De laatste periode van het schooljaar is aangebroken. Een periode, waarin besluiten worden
genomen over de schoolloopbaan van uw kinderen. Een periode ook, waarin het team van de school
bezig is om de groepsverdeling voor het komende schooljaar in elkaar te puzzelen. Het is inderdaad
soms letterlijk puzzelen. Gelukkig komen we er altijd uit. Helaas voor u hebben we het plaatje nog
niet helemaal rond, maar ik ga er van uit, dat de groepsverdeling in de volgende Roffel
gepresenteerd kan worden.
Twee weken voorafgaand aan de meivakantie heeft groep 8 meegedaan aan de Eindtoets
Basisonderwijs. Ik had vertrouwen in een goede afloop en ben in dat vertrouwen niet beschaamd. De
kinderen hebben goed gepresteerd en hebben boven het landelijke gemiddelde gescoord.
Ik hoorde van ouders, dat er enig geroezemoes is over het verlenen van verlof buiten de vakanties. In
de informatiekalender heb ik een stuk daarover opgenomen, maar ik zal hieronder nog een keer
uitleggen, onder welke voorwaarden buiten de vakanties om verlof voor uw leerplichtige kind
verleend kan worden.
Met vriendelijke groet,
Hielke Sybesma

Groep 3 naar de zuivelboerderij Ouwendorperhoeve
Wat een feest!
Groep 3 gaat naar de schapenboerderij in Garderen.
Daar hebben ze heel veel schapen, koeien, paarden en varkens.
De schapen worden 2 keer per dag gemolken.
Van die schapenmelk maken ze kaas. We bekijken de schapen met de lammetjes, de stallen,
melkkamer en kaasmakerij.
We ruiken en proeven echte schapenkaas.
Alles kunnen we vragen aan boerin Nelleke.
Het is een fantastisch, leerzame ochtend.
Boerin Nelleke, bedankt!
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VACATURE OUDERGELEDING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD KONINGIN
JULIANASCHOOL
Gezocht: enthousiaste positief kritische ouders , die de oudergeleding van de
medezeggenschapsraad (MR) willen komen versterken.
Doordat hun zittingstermijn er op zit vertrekken er leden uit de oudergeleding van de MR. We zijn
daarom op zoek naar 2 nieuwe leden die met ingang van het schooljaar 2016-2017 de oudergeleding
willen komen versterken.
De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 3 leerkrachten en 3 ouders. De MR adviseert, denkt en
beslist mee over schoolzaken zoals kwaliteit van het onderwijs, formatieplanning, financiële
middelen, visie en beleid van de school. De MR levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het
onderwijs, maar ook aan de leefomgeving en de sfeer binnen de school. De MR vergadert 6-7 keer
per jaar.
Ben je betrokken bij school, heb je interesse in beleid en wil je je kennis en tijd ter beschikking
stellen: meld je aan. Kennis van onderwijsbeleid is niet nodig, wel een portie gezond verstand,
interesse, betrokkenheid en enthousiasme. Verder ben je in staat om je mening op een positief
kritische manier op tafel te leggen.
Vragen over de vacature of enthousiast geworden en wil je je aanmelden? Neem contact op met de
voorzitter van de MR: Bram Heuveling, tel: 06-51415534 of e-mail bramheuveling@gmail.com
Met vriendelijke groet namens de Oudergeleding van de MR,
Jennifer Maaskant

Leerplicht en Verlof
In de leerplichtwet van 1969 staat, dat leerlingen vanaf de dag dat ze 5 jaar worden, de school
moeten bezoeken, als er onderwijs wordt gegeven. Uw kind mag dus nooit zomaar van school weg
blijven. Er zijn echter uitzonderingen op deze regel mogelijk. In de Informatiekalender staat
beschreven, wanneer u wel en wanneer u geen recht op verlof voor uw kind hebt.
Directeuren moeten zich ook aan deze wet houden. Wanneer zij kinderen verlof geven, terwijl zij
daarop geen recht hebben, overtreden ze de wet en zijn ze strafbaar.

Vakantie buiten de schoolvakantie.
Voor vakantie buiten de schoolvakantie wordt alleen een uitzondering gemaakt, als er geen
mogelijkheid is om binnen de schoolvakanties als gezin op vakantie te gaan, door de specifieke aard
van het beroep van (één van) de ouders of verzorgers. Hierbij kan gedacht worden aan
seizoensgebonden werkzaamheden. Bovendien moet opnemen van vakantie in dat geval leiden tot
onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen. In dat geval mag de directeur een kind eenmaal
per jaar maximaal 10 dagen verlof geven. Het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar en die
mag nooit in de eerste weken na de schoolvakantie worden opgenomen.
Als u extra vakantieverlof aan wilt vragen kunt u hiervoor op school een formulier krijgen. De
werkgeversverklaring op de achterkant van dat formulier moet ingevuld worden door uw werkgever.
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Als U zelfstandig ondernemer bent dient u aan te tonen dat u, vanwege uw werkzaamheden, niet in
staat bent tijdens de zomervakantie met uw kinderen op vakantie te gaan.

Procedure
De ingevulde aanvraagformulieren levert u, enkele weken voor de beoogde verlofdatum, in bij de
directeur. Deze neemt een beslissing over de aanvraag. Als u het niet eens bent met de beslissing
kunt u hiertegen in beroep gaan.

Ongeoorloofd schoolverzuim
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt
gezien als vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de
leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist na het zogeheten verhoor of er
sprake is van ongeoorloofd schoolverzuim en maakt in dat geval een proces verbaal op. Wanneer u
meer informatie over verlof buiten de schoolvakantie wilt hebben, dan is bij de directeur een
informatiefolder verkrijgbaar.

Belangrijke data
Datum
30 mei t/m 2 juni
1 juni
3 juni
6 juni
8 juni
9 juni
10 juni

Activiteit
Avondvierdaagse
Samen Koffie
Studiedag team  alle kinderen vrij
19.30 uur MR-vergadering
Wenochtend nieuwe kleuters
Roffel 18
Zendingsdag

Zendingsdag
10 juni is de Zendingsdag. Het thema dit jaar is: Sport. Hieronder de brief die vandaag ook op papier
is meegegaan. Elk jaar hebben we hulp nodig om deze dag goed te laten verlopen. U kunt zich dit jaar
op 3 manier opgeven:
 Via de oranje brief die vandaag mee is gekomen met uw kind.
 Door middel van een mailtje naar oc@koninginjuliana.nl
 Of helemaal digitaal via deze link: http://goo.gl/forms/kGDhK8hTtAdd2e4q2

Bijlages
Brief Zendingsdag
Vacature Overblijf
Flyer Schaapscheerdersfeest
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Zendingsdag2016
Thema: Sport
Beste ouders en verzorgers,
De jaarlijkse zendingsdag van de Julianaschool komt er weer aan en is dit jaar op:
VRIJDAG 10 JUNI 2016
Tijdens deze spelmiddag gaan we spelen en snacken voor het goede doel. Op deze
spelmiddag kunt u op het schoolplein een kaart kopen, waar de kosten per activiteit op afgestreept
worden. Kaarten zijn er in allerlei bedragen te kopen en er zijn al spelletjes en activiteiten van af
€ 0,25. Het zou fantastisch zijn als jullie verkleed komen! De opbrengst van dit jaar gaat naar:

Visie
Driestroomhuis Damaris is een doorstroomhuis voor jonge vrouwen/moeders (max. zes) in de
leeftijd van 15 jaar tot en met 25 jaar met een IQ van 65 tot normaal begaafd.
Onze visie gaat uit van een christelijk mensbeeld. Dat wil zeggen dat elk mens mogelijkheden heeft
en keuzes mag maken.
De jonge vrouwen/moeders ervaren grote problematiek in hun eigen ontwikkeling en kunnen geen
beroep doen op een eigen netwerk. Wij bieden de nodige ondersteuning, zodat zij op eigen kracht
kunnen functioneren in de maatschappij.
Zelfstandig, maar niet alleen
Damaris biedt in samenwerking met Stichting de Driestroom kwaliteitszorg op basis van pgb’s
(persoonsgebonden budget).
Voorafgaand aan het verblijf worden tussen Damaris en de jonge vrouw/moeder samen afspraken
gemaakt, die vastgelegd worden in een individueel begeleidingsplan. Hierbij gaat het om zaken als
begeleiding, financiën en dergelijke. Gedurende het verblijf wordt een rapportage bijgehouden.
Elke fase sluiten we af met een evaluatiemoment.
Vrijdag 10 juni zijn de kinderen vanaf 12.00 uur vrij en wij verwachten iedereen vanaf
14.30 uur weer op school is voor een gezellige middag. De spelletjes beginnen om 14.30 uur en
eindigen omstreeks 18.30 uur. Daarna is er nog gelegenheid om gezellig na te praten en te
drinken, de catering blijft extra lang open!
We willen u vragen om uw medewerking voor deze dag. Voor het opbouwen, materialen ophalen,
de spelletjes begeleiden en de traditionele lekkernijen hebben we uw hulp héél hard nodig. Er zijn
ongeveer 50 vrijwilligers nodig om er een groot feest van te maken. Alle kinderen ontvangen deze
week een antwoordstrook. Wilt u deze vóór 1 juni weer ingevuld inleveren?
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Doet u ook mee? Zonder ù geen groot
feest!Antwoordstrook vrijwilligers Zendingsdag
Wilt u onderstaand strookje invullen en vóór 1 juni inleveren bij de leerkracht van
uw kind?
Of…..
U mag zich ook aanmelden via de mail bij oc@koninginjuliana.nl
Vermeld in de mail erbij hoe u ons kunt helpen.
Of via de link: http://goo.gl/forms/kGDhK8hTtAdd2e4q2
-----------------------------------------------------------------------------------------Ja, ik help mee op 10 juni a.s.:
o vanaf 8.30 materialen ophalen, beschikbaar voertuig nee/ja, nl ...........
o vanaf 8.30 uur opbouwen van o.a. spelletjes en tenten.
o van 14.30-16.30 uur spelletje of activiteit begeleiden
o van 16.30-18.30 uur spelletje of activiteit begeleiden
o vanaf +/- 19.00 uur met opruimen
Naam: ………………………………………………(m/v)

Naam kind: ………………………………………………

Tel.nr.: ………………………………………………………… Groep:…………………

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ja, ik help mee d.m.v. het bakken van een :
o cake
o boterkoek
o kruidkoek
o muffins
o .............................. taart
o iets anders, nl………………………………
(evt. voorgesneden inleveren op 10 juni in de keuken van school)

Naam: ………………………………………………………… Naam kind: ……………………………………………

Tel.nr.: ………………………………………………………… Groep:

…………………

Mocht u een voorkeur hebben van een activiteit of spelletje, meld dat er dan even bij, dan probeer
ik iedereen naar tevredenheid in te delen. In de week van de Zendingsdag laat ik u weten waar u
staat ingedeeld.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten, Oudercommissie Koningin Julianaschool
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GEZOCHT: ENTHOUSIASTE OVERBLIJFKRACHTEN (VAST EN INVAL)

Het overblijven op de Koningin Julianschool wordt geregeld door een aantal
enthousiaste ouders. Dit team van vrijwilligers begeleidt afhankelijk van de
groepsgrootte, maar meestal in tweetallen, de leerlingen tijdens het overblijven. Het
team staat onder leiding van een overblijfcoördinator.
Door vertrek van een aantal overblijfkrachten en groei van het aantal kinderen, zijn
we op zoek naar vaste en inval overblijfkrachten.
We zoeken ouders/verzorgers/opa’s/oma’s die:







(Klein)-kinderen hebben op onze school
Het leuk vinden om met kinderen in de basisschoolleeftijd te werken
In teamverband kunnen werken maar zo nodig ook zelfstandig
Kunnen zorgen voor een gezellige ontspannen sfeer, maar ook grenzen
kunnen stellen
Bereid zijn maximaal 3 dagdelen per jaar een cursus te volgen. Kosten worden
vergoed.
Een Verklaring Omtrent Gedrag kunnen overhandigen. Deze kan aangevraagd
worden bij de Gemeente Ermelo. Kosten worden vergoed.

Werkzaamheden:



Klaarzetten van benodigdheden. Het begeleiden van kinderen en toezicht
houden tijdens het eten, drinken en buiten/binnen spelen.
Incidenteel: organiseren van extra activiteiten tijdens het overblijven,
aanwezig zijn bij scholing/werkoverleg en zorgen voor vervoer van de
kinderen van en naar buitenschoolse activiteiten (voorafgaand of direct na het
overblijven}

Werktijden:


Maandag en/of dinsdag en/of donderdag van 11.45 tot 13.15 uur

Vergoeding:




Per uur € 4,50.
Scholing en Verklaring Omtrent Gedrag
Tijdens werktijden blijven eigen kinderen gratis over

Heb je belangstelling of wil je verdere informatie?
Neem contact op met de overblijfcoördinator: Jennifer Maaskant
Tel: 06-51709121 E-mail: overblijf@koninginjuliana.nl
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Schaapscheerdersfeest
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