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ROFFELTJE

>

Klaar voor de start
Wat gaat de tijd toch snel, want ga maar na:
Ik zie mezelf nog lopen aan het handje van mijn ma.
Knuffel mee en zenuwachtig, maar de nieuwe school is prachtig.
Klaar voor de start! Wat gaat de tijd toch hard.
Wat gaat de tijd toch snel, want ga maar na:
Ik zie mezelf nog zitten in groep drie en ook er na.
Nieuwe woordjes leren lezen, liefst de grootste willen wezen.
Klaar voor de start! Wat gaat de tijd toch hard.
Wat gaat de tijd toch snel, want ga maar na:
Ik zie mezelf nog zwaaien, als ik met de bus mee ga.
Snoepgoed mee en liters drinken, ouders die een traan wegpinken.
Klaar voor de start! Wat gaat de tijd toch hard.
Wat gaat de tijd toch snel, want ga maar na:
Ik moet wel even slikken, nu ik van school af ga.
Over, uit, ‘t is afgelopen, maar een nieuwe school gaat open.
Klaar voor de start! Wat gaat de tijd toch hard.
Want nu neem ik al weer afscheid, ik moet gaan!
Ik zwaai de basisschool gedag, ik kan de hele wereld aan.

Directie
De laatste week voor de zomervakantie, de laatste Roffel van dit schooljaar. Vakantie ….. De kinderen
zien er naar uit. Veel van onze leerlingen zijn moe, hebben “het gehad”. De fut is er uit en de accu
moet opnieuw opgeladen worden.
We hebben een goed jaar achter de rug. Er is veel gebeurd en het is allemaal goed gelopen.
Tenminste, ik heb er een goed gevoel over.
Ik wil iedereen, die meegeholpen heeft, dit schooljaar tot een goed schooljaar te maken, hartelijk
bedanken. Zonder de inzet van het team, bestuur, de medezeggenschapsraad, de ouderraad, ouders,
die bij allerlei activiteiten hebben meegeholpen en natuurlijk de leerlingen, om wie alles draait, was
dat nooit gelukt.
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Een laatste periode van een schooljaar staat altijd in het teken van afscheid nemen. Afscheid nemen
we van de leerlingen van groep 8. Bedankt voor jullie inzet, jongens en meisjes, voor jullie gein. De
ongein wil ik liever maar vergeten. Ik wens jullie heel veel succes toe op jullie nieuwe scholen.
Behalve deze kinderen zullen we ook sommige ouders, die we jarenlang op school mochten
ontmoeten, niet meer zo vaak zien, omdat hun laatste kind van school is. Hartelijk dank voor uw
belangstelling voor de school van uw kind(eren) en alle dingen die daarmee samenhingen.

Tot slot wil ik u namens het team allen een prettige en zonnige vakantie en een behouden
thuiskomst toewensen.
Tot ziens op maandag 22 augustus.
Met vriendelijke groet,
Hielke Sybesma

Inloopochtend
Op maandag 22 augustus is de vakantie voorbij. Eigenlijk willen we daar nog niet aan denken, want
de vakantie is nog niet eens begonnen. Ik wil dat ten aanzien van de eerste schooldag toch even
doen.
We houden op de eerste ochtend van het nieuwe schooljaar (dus maandagmorgen 22 augustus) een
inloopochtend. Dat wil zeggen, dat we tussen 9.00 en 11.00 uur op school de koffie en de limonade
klaar hebben staan, zodat de kinderen mét hun ouders even de (nieuwe) klas, de school, en de juf of
meester kunnen "bekijken".
Die ochtend is er tijd voor de vakantieverhalen en het nader leren kennen van de "nieuwe" juf of
meester. Tussen de beide tijdstippen kunt u komen en gaan, wanneer u wilt.
’s Ochtends wordt er nog geen les gegeven.
's Middags om 13.15 uur begint het schooljaar pas echt.

Sing-a-song en Ouderbedankochtend
Woensdag was een stralende dag. Zoals gebruikelijk de laatste week van het schooljaar, hebben de
kinderen de ouders getrakteerd op een geweldige sing-a-song, als bedankje voor hun hulp en inzet
dit schooljaar.
Om 10.45 uur hebben we het zendingsgeld van dit schooljaar, te weten €3.200,-, overhandigd aan
Ronald en Frida Tijdeman van het Driestroomhuis Damaris. Ze waren hier erg blij mee. Damaris is een
doorstroomhuis in Ermelo, voor jonge zwangere vrouwen/moeders (maximaal zes) in de leeftijd van
15 jaar tot en met 25 jaar met een licht verstandelijke beperking. In het huis krijgen de jonge
vrouwen/moeders de nodige ondersteuning, zodat zij op eigen kracht kunnen functioneren in de
maatschappij. Hun visie is gebaseerd op het Bijbelse mensbeeld, d.w.z. dat elk mens mogelijkheden
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heeft en keuzes mag maken. Ieder is uniek. Het doel is ervoor te zorgen, dat de meisjes weer regie
over eigen leven met overzicht over eigen mogelijkheden krijgen.
Om 11.00 uur hebben we afscheid genomen van de kinderen van groep 8. Door een erehaag zijn ze
van het schoolplein gegaan, hun nieuwe toekomst tegemoet. We wensen ze een fijne vakantie en
veel succes op hun nieuwe school!

Medezeggenschapsraad
Beste ouders,
Via deze weg willen we u allen bedanken voor het vertrouwen in ons als uw vertegenwoordigers
binnen de medezeggenschapsraad (MR). We sluiten een mooi en goed jaar af waarin we open en
prettig hebben kunnen samenwerken met leerkrachten en met de directeur van de school.
Eerder dit jaar hebben we u uitgenodigd om het stokje over te nemen en u verkiesbaar te stellen
voor de MR van volgend schooljaar. Inmiddels hebben drie ouders gehoor gegeven aan deze oproep
en daarom zullen er begin volgend schooljaar verkiezingen gehouden worden om twee vacatures te
vervullen. De kandidaten zijn Christiaan Evers, René Lankman en Pauline ter Schiphorst. Het vergt
van u als ouder een zorgvuldige en betrokken keuze voor de juiste vertegenwoordiger namens u.
Maandag 4 juli hebben we als zittende ouderleden kennis mogen maken met hen. Het was een leuke
ontmoeting die direct veel vertrouwen wekt voor de toekomst. Elk van de kandidaten brengt zeer
overtuigende persoonlijke kwaliteiten mee. Na de zomervakantie zullen zij zich via de Roffel en
wellicht op het schoolplein aan u voorstellen. Op de grote ouderavond zal duidelijk worden wie er
gekozen is en wie Janneke van Boxtel en mij gaan vervangen. Jennifer Maaskant heeft haar termijn
nog niet vervuld en blijft tenminste nog een jaar lid van de MR.
Allen een heel goede, warme zomer met tijd en aandacht voor elkaar.
Bram Heuveling, voorzitter MR

Schoolreisjes
De groepen 3 t/m 7 gaan dinsdag 13 september op schoolreis.

Schoolreis voor de groepen 3 en 4
Bestemming: SchatEiland Zeumeren
Vertrekdatum: 13 september 2016
Vertrektijd: 9.30 uur
Weer terug bij school: 15.30 uur
Kosten voor dit schoolreisje: 23 euro

Schoolreis voor de groepen 5,6 en 7
Bestemming: Hellendoorn
Vertrekdatum: 13 september
Vertrektijd: 9.00 uur
Weer terug bij school: 16.15 uur
Kosten voor dit schoolreisje: 23 euro

7-7-2016

Spechtstraat 49, 3853 VA, Ermelo, 0341-552284

De kinderen van de groepen 3 en 4 moeten hun eigen lunchpakket en drinken meenemen. Wilt u
ervoor zorgen dat de naam, het adres en de woonplaats van uw kind duidelijk zichtbaar op de tas
staat?
De kinderen van de groepen 5,6 en 7 krijgen in Hellendoorn een patatje.
We vinden het niet fijn om veel geld op school te hebben liggen, daarom zullen er twee momenten
zijn waarop u het geld voor het schoolreisje kunt inleveren. Dit zal waarschijnlijk in week 36 zijn. We
vragen u het geld in een gesloten envelop te doen en de namen van uw kind(eren) en het bedrag
erop te schrijven.
Als de betaling een probleem is, kunt u contact opnemen met de directeur.
We hopen op een geweldig schoolreisje!
Met vriendelijke groet, Carin Houwaard

Uit “Ermelo.nu”
Leerlingen Julianaschool sparen voor opvanghuis
ERMELO – Vanmorgen werd op een overvol schoolplein van de Koningin Julianaschool een cheque
overhandigd aan Ronald en Frida Tijdeman van het opvanghuis voor tienermoeders Damaris. De
kinderen van deze school hadden dit als zendingsdoel gekozen.
,,De leerlingen hebben afgelopen schooljaar voor dit project gespaard. Het ene jaar doen we een
project in het buitenland, het andere jaar een project dichtbij. En dat werd dus Damaris,’’ vertelt
leerkracht Carin Houwaard. ,,We gunnen het hun van harte.’’ Wilma de Vries en Marieke de Leeuw
van de oudercommissie hebben samen met de juf vorm gegeven aan dit doel zodat het voor de
kinderen zichtbaar werd. ,,Er zijn in de hal foto’s opgehangen van speeltoestellen, zoals een wipkip
en zandbak, en daar hing een bedrag bij. Daarnaast was er een geldmeter en zo konden de kinderen
zien welk bedrag er al gespaard was,’’ legt De Vries uit. Het Damaris-echtpaar is heel erg blij met dit
initiatief. ,,Ik was in eerste instantie wel verbaasd dat ze dit zomaar voor ons wilden doen,’’ zegt Frida
Tijdeman. Ronald en Frida Tijdeman zijn halverwege het schooljaar op school geweest om het project
toe te lichten aan de kinderen. ,,En ben ik ook nog geïnterviewd voor de schoolkrant. Van die dag
hebben we zelfs nog een vrijwilligster overgehouden,’’ lacht Frida Tijdeman. ,,Een oma die nu
regelmatig kleding komt verstellen enzo.’’ ,,Ook komen er ouders nog geregeld babyspullen
brengen,’’ vult Ronald Tijdeman aan.

Vette cheque
Een keer per jaar is er een Zendingsdag op de Koningin Julianaschool. Houwaard: ,,Dan worden er
allerlei activiteiten georganiseerd en daar moet dan voor worden betaald. Dat geld dat we daarmee
dan ophalen is ook voor het Zendingsdoel.’’ Vandaag zijn alle kinderen, en veel ouders, aanwezig op
het zonovergoten schoolplein. Niet alleen voor het project, maar ook omdat het de laatste schooldag
is voor de kinderen van groep 8. Toch moeten de kinderen eerst wachten op de uitreiking van de
cheque. Directeur Hielke Sybesma klimt op het podium en vraagt Frida Tijdeman nog een keer uit te
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leggen waarvoor het geld zal worden bestemd. Daarna haalt hij de cheque uit de envelop en zien alle
kinderen het bedrag: € 3200,-! Een oorverdovend applaus klinkt er van het schoolplein. ,,Dat is
genoeg voor een mooie schommel,’’ vertelt Sybesma erbij. ,,We hebben die schommel al besteld,’’
vult Ronald Tijdeman aan, ,,en gaan binnenkort de gaten graven. Zullen we afspreken dat jullie na de
vakantie met een groep kinderen komen kijken hoe die staat?’’ Dat ziet iedereen wel zitten en wordt
er nogmaals voor Damaris geapplaudisseerd en gejuicht.

UITNODIGING:
Vakantie Bijbel Week 2016
Iedereen van 4-12 jaar is welkom
-

Maandagmiddag 15 augustus (13:30-15:30 uur)

-

Dinsdag + Woensdag + Donderdagmorgen (09:30-11:30 uur)

In het Kerkelijk Centrum, Jeugdkant 14
Wat gaan we doen?
Zingen-Bijbelverhaal luisteren – bidden – knutselen – spelletjes – vossenjacht.
Drinken met wat lekkers krijg je natuurlijk ook.
Vragen? bel: 06-30874218
Kom je ook?

Belangrijke data
Datum
22 augustus

24 augustus
26 augustus
30 augustus
1 september

12 en 15 september
13 september
14 september
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Activiteit
Eerste schooldag
09.00 – 11.00 Inloopochtend met Samen Koffie (FF)
13.15 Start nieuwe schooljaar
Informatiekalender wordt meegegeven.
Luizencontrole
Voorstellingen Cultuurkust
20.00 OC-vergadering
Roffel 1
19.00 – 20.00 Informatieavond (1e ronde)
20.30 – 21.30 Informatieavond (2e ronde)
Kennismakingsgesprekken
Schoolreisje groep 3 t/m 7
Studiedag VPCO Ermelo – alle kinderen vrij.

