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ROFFELTJE

>

Iedereen is anders
Iedereen is anders, niemand is als jij.
Iedereen is anders. Jij bent jou en ik ben mij.
Je bent misschien wat eigenzinnig
alleen jouw manier is goed …
maar je moet goed begrijpen
dat iemand anders het anders doet!
Goed heeft ieder mens geschapen
bijzonder en heel speciaal
met een uniek karakter
en zo verschillen we allemaal!!
Iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo.
Iedereen is anders, okido!
Marcel Zimmer

Directie
In de vorige Roffel meldde ik, dat de groepsverdeling zo goed als rond was. We zijn er nu helemaal
uit. De groepsverdeling van het schooljaar 2016 – 2017 staat hieronder.
Ik vond de Avondvierdaagse weer heel gezellig. Voor onze school was het wandelevenement
uitstekend georganiseerd door Marjo Foppen en Marion van der Sar. Ik was ook blij dat de
organisatie op de eerste wandeldag haar verantwoordelijkheid nam door, toen weercode geel/oranje
werd afgekondigd, de wandeling af te gelasten. In Ermelo viel het achteraf mee, maar in mijn
woonplaats was het noodweer met blikseminslagen en elektriciteit die uitviel.
Morgen wordt door de Oudercommissie de jaarlijkse Zendingsdag georganiseerd. Een hele klus, maar
voor een goed doel: Damaris, een opvanghuis voor jonge moeders met een lichte verstandelijke
beperking aan de Horsterweg in Ermelo. De jonge moeders krijgen daar de kans zich te ‘bewijzen’ als
moeder, te leren wat opvoeden betekent en daarnaast goed voor zichzelf te zorgen. De visie van
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Damaris is gebaseerd op het Bijbelse mensbeeld, d.w.z. dat elk mens mogelijkheden heeft en keuzes
mag maken. Ieder is uniek. Doel van de opvang is: herstel van regie over eigen leven met overzicht
over eigen mogelijkheden. Het streven is terugkeer in de maatschappij, eventueel aangevuld met
passende ondersteuning daar waar nodig. Kortom: een prima doel om ons zendingsgeld en de
opbrengst van de Zendingsdag aan te geven.
Het belooft een mooie en gezellige dag te worden. U komt toch ook !!!!!

VACATURE OUDERGELEDING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
KONINGIN JULIANASCHOOL (HERHAALDE OPROEP)
Een aantal weken geleden heeft u onderstaande vacature in de Roffel kunnen lezen.
De oudergeleding van de MR is erg blij dat er in de tussentijd zich 1 ouder heeft aangemeld. Maar
zoals u hieronder kunt lezen zijn we op zoek naar nog 1 ouder.
Twijfelt u nog, is het er nog niet van gekomen u aan te melden of is de vacature aan uw aandacht
ontsnapt: we nodigen u van harte uit de hieronder geplaatste vacature door te lezen. U vindt hierin
alle informatie over het lidmaatschap, waar u verdere informatie kunt krijgen en hoe u zich aan kunt
melden. We hopen uw aanmelding te mogen ontvangen.
Met vriendelijke groet namens de Oudergeleding MR,
Jennifer Maaskant

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.
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Groep 6 Koningin Julianaschool wint Gelders Kampioenschap Schoolkorfbal
Gewapend met sporttassen, spandoek, supporters en heel veel
zin in een potje korfbal, vertrokken zaterdagochtend 4 juni, 4
volle auto’s richting Ede. Daar werd het Gelders Kampioenschap
Schoolkorfbal gehouden. Groep 6 van de Koningin Julianaschool,
winnaar van het Schoolkorfbal in Ermelo mocht in Ede de eer
gaan verdedigen. En dat deden ze! Onder zeer warme
omstandigheden hebben ze zeer goed korfbal laten zien. Ze
werden glansrijk eerste in de poule, dus door naar de halve
finale! Deze werd gewonnen met 8-3! En toen de finale…. Ze
hebben met elkaar keihard gevochten en ze gingen er helemaal
voor! Het was erg pittig, maar het resultaat mag er zijn: Na de 42 winst in de finale mogen ze zich kampioen noemen van heel
Gelderland!

Terug in Ermelo werden ze op het schoolplein opgewacht door juf
Marina. Ze stond klaar met drinken en bloemen om de kersverse
Gelderse Kampioenen te feliciteren.
Maura, Joeri, Marieke, Doeke, Mariëlle, Erben en Alex:
Gefeliciteerd! Super goed gedaan! Jullie zijn Kanjers!
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De Avondvierdaagse zit er weer op.
Maandagavond 30 mei heeft de plaatselijke A4D commissie een
verstandig besluit genomen om de wandeling niet door te laten
gaan met slecht weer op komst. De andere 3 dagen zijn goed
gegaan, 172 kinderen van de Koningin Julianaschool hebben
gelopen.
Alle begeleiders en schenkers bedankt!

Groepsverdeling 2016 – 2017
Na overleg met de collega’s en Ciska ben ik tot het volgende concept gekomen:
Groep 1/2a en 1/2b
- Marion van der Sar, Marina v.d. Berg, Marjo Foppen
Groep 3
- Wilma v.d. Krol en Ciska Dijksterhuis
(woensdag om en om en vrijdag)
Groep 4
- Marieke Louw (ma, di, wo) en Wendy Magg (do, vr.mo.)
Groep 5
- Jan-Willem van Braak
Groep 6
- Netty Bosse en Anita Schippers
Groep 6/7
- Natascha Boonen
Groep 7
- Carin Houwaard
Groep 8
- Arend Jansen en Rianne Beekhuis

Opmerkingen:
-

In de kleuterbouw zorgen de 3 kleuterleerkrachten voor een verdeling over de week. Marina
v.d. Berg staat afwisselend in beide kleutergroepen.
Groep 3: Ciska Dijksterhuis vervangt Wilma v.d. Krol op de woensdag, wanneer ze stagiaires
begeleidt en op de vrijdag vanwege bapo.
Voor de vacature in groep 4 op de donderdag en de vrijdag, is Wendy Magg benoemd. Zij is
afgelopen jaar LIO-stagiaire in groep 5 geweest en heeft daar uitstekend gefunctioneerd.
Jan-Willem van Braak in groep 5 wordt een schooltijd vervangen t.b.v. ICT door Hielke
Sybesma
Groep 6: Anita Schippers en Netty Bosse regelen net als dit schooljaar samen de bemensing
van deze groep. Netty vervangt Anita, wanneer zij bapo heeft.
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-

Netty Bosse begeleidt net als dit schooljaar de Plusgroepen meer- en hoogbegaafdheid op de
dinsdag.
De reden dat we aan het begin van het schooljaar gekozen hebben voor de combinatiegroep
6/7, zijn de grote leerlingenaantallen in deze groepen. Groep 5 heeft 31 leerlingen en groep 6
30. Door uit de groepen 10 resp. 11 leerlingen te kiezen, die geschikt zijn om in een
combinatiegroep te kunnen functioneren, blijven er in de stamgroepen minder leerlingen, 21
resp. 19, over. Daardoor kunnen we de kinderen in die groepen meer aandacht geven,
m.a.w. op een betere manier Passend Onderwijs realiseren.

Belangrijke data
Datum
10 juni
13 juni
15 juni
17 juni
20 juni
20 t/m 22 juni
22 juni
23 juni
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Activiteit
Zendingsdag
15.15 uur Inloopspreekuur SMW/GGD
08.30 uur Samen Koffie (FF)
Schoolverpleegkundige groep 1 t/m 3
Schoolverpleegkundige groep 1 t/m 3
Schoolkamp groep 8
Rapport 3
12.30 uur Afsluiting beweegdiploma kleuters Balverszaal
Schoolverpleegkundige groep 1 t/m 3
Schoolreisje kleuters
Roffel 18

