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ROFFELTJE

>

Er is een weg
Er is een weg
die het leven waard maakt
geleefd te worden.
Het is een weg
van vallen en opstaan
van stilte en eenzaamheid
van verwondering
van vertrouwen
van liefde
Je vindt de weg
door mensen te volgen
die hem gegaan zijn.
De weg leidt
naar het leven.
Je gaat de weg
door hem te doen.
Henk Herstel

Directie
Op een camping ergens in Europa kwam ik een Duitse meneer tegen, die vertelde, dat hij in Katwijk
aan Zee op vakantie was geweest. Ik vroeg hem, hoe het weer was geweest. “Och”, zei hij, “wel
goed. Soms mooi weer, soms wat minder, soms stralend zonnig weer, soms veel wind. Maar dat
weet je wanneer je aan de kust gaat staan. En het er is er zo mooi”. Hoe je het weer ervaart, hangt af
van hoe je je er op instelt. Een vriendin van ons meldde ons, dat ze aan het strand in Zeeland niet
echt vakantie had gehad. Van anderen hoorde ik, dat het wel mee viel. Dat het in Nederland vaak erg
wisselvallig is, bleek afgelopen week. De regio’s die toen nog vakantie hadden, zullen blij zijn
geweest. Eindelijk zomerse en zelfs tropische temperaturen. Voor ons was het wat lastiger met een
gebouw met een plat dak. We voelden dat de warmte na een paar dagen in de school bleef hangen.
Dan valt het voor kinderen niet mee ’s middags ook nog serieus les te krijgen. Dus hebben we
besloten de laatste twee middagen maar met water te gaan spelen. En wat hebben we lekker
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gespetterd, met waterpistolen geschoten, over de waterglijbaan gegleden of gewoon in de zon
gelegen. Heerlijk.
We zijn dus weer begonnen. Maandag was het nog wat regenachtig. Veel kinderen waren erg
nieuwsgierig naar hun nieuwe plaats in hun nieuwe klas. Vakantieverhalen werden verteld. Er werd
kennis gemaakt met de nieuwe leerkracht. De Family Factory had er voor gezorgd, dat iedereen, die
dat wilde, een kopje koffie of thee of een glaasje limonade kreeg met een lekker stuk cake. Zo
begonnen we het nieuwe schooljaar op een heel ontspannen en gezellige manier. ’s Middags begon
het echte werk.
Vanavond kunt u op de informatieavond horen, hoe het programma voor de groep van uw kinderen
er het komende jaar uit ziet. Er zijn op donderdagavond 1 september twee rondes, zodat u
verschillende groepen kunt bezoeken.
Deze week hebt u ook de uitnodiging voor het eerste officiële (kennismakings)gesprek met de
nieuwe leerkracht van uw kind(eren) gekregen. Wij willen graag van u weten, welke zaken uw kind
belangrijk vindt, wat uzelf voor uw kinderen belangrijk vindt, m.a.w. de nieuwe leerkracht wil uw
kind graag wat beter leren kennen. Daarvoor hebt een lijstje gekregen, met mogelijke vragen. Ik druk
ze hieronder nog eens af.
Met vriendelijke groet,
Hielke Sybesma

Kennismakingsgesprekken
De vragenlijst hieronder geeft mogelijkheden voor het kennismakingsgesprek met de leerkracht(en)
van uw kind(eren). U hoeft het niet in te vullen, maar we vinden het wel fijn als u a.d.h.v. deze
punten het één en ander kunt vertellen over uw kind.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wat wilt u graag vertellen over uw kind?
Gaat uw kind met plezier naar school?
Wat zijn positieve kanten van uw kind?
Wat zijn dingen die uw kind (kunnen) belemmeren in zijn/haar functioneren?
Wat is belangrijk in de manier waarop u met uw kind omgaat?/ Welke aanpak hebt u voor
uw kind?
Met welke kinderen speelt uw kind veel buiten school?
Welk vak/welke les vindt uw kind het leukst?
Wat voor spel speelt uw kind thuis? Kan uw kind goed zelf spelen of heeft het ideeën nodig?
Zijn er nog bijzonderheden die met de gezondheid van uw kind to maken hebben?
Zijn er verder nog dingen die u wilt vertellen?
Zijn er bijzonderheden in het gezin?

Groep 4
Voor de vakantie heb ik u gemeld, dat Wendy Magg leerkracht van groep 4 zou worden. Inmiddels
heeft ze de eerste echte werkweek achter de rug. Samen met Marieke Louw vormt zij een kwalitatief
goed koppel. Voor de vakantie bleek, dat Marieke graag een dag minder wilde gaan werken. Die
vraag kon gemakkelijk gehonoreerd worden, want de dag die Marieke minder ging werken, kreeg
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Wendy er bij. Juf Marieke werkt nu de maandag en de dinsdag, juf Wendy de woensdag, de
donderdag en de vrijdag.
In november gaat juf Wendy aan de gymnastiekopleiding voor basisschoolleerkrachten beginnen. Dat
betekent, dat ze 20 donderdagen niet aanwezig zal zijn. In die periode gaat Marieke op de dinsdag en
de donderdag werken en Wendy op de maandag, de woensdag en de vrijdag.

Spaans
Net als de afgelopen jaren is er voor kinderen van de Plusgroepen
en kinderen die heel sterk zijn in taal de mogelijkheid om deel te
nemen aan lessen Spaans. .
20 keer zal señora Emma Post, lerares Spaans en zelf van Spaanse
afkomst, de lessen verzorgen. De eerste lessen zijn op maandag 5
september (groep 8) en dinsdag 6 september (groep 6/7) De lessenserie
wordt volgend voorjaar afgesloten met een afsluitingsbijeenkomst
waarvoor de ouders van harte worden uitgenodigd. De kinderen laten
dan zien, wat ze in deze 20 lessen hebben geleerd.

Beleid op het gebied van schoolreisjes
Een belangrijk uitgangspunt van de PCB Koningin Juliana voor schoolreisjes is altijd geweest, dat de
schoolreisjes zichzelf moeten bedruipen. Dat is beleid, waarover gediscussieerd kan worden. De
volgende principiële vraag ligt dan op tafel: Moet de noodzakelijke professionele begeleiding
meegenomen in de prijs van de schoolreis en dus door de kinderen betaald worden of moet de
school die kosten van de begeleiding voor haar rekening nemen. Zonder professionele begeleiding,
die verantwoordelijkheid kan en moet dragen, is het organiseren van een schoolreisje niet mogelijk.
Maar wie betaalt dat?
Ik ben bereid vooruitlopend op eventueel nieuw te formuleren beleid eenmalig de kosten voor de
begeleiding van de schoolreisjes voor rekening van de school te laten komen. Dat houdt in dat het
schoolreisje naar Zeumeren € 20, - en het schoolreisje naar Hellendoorn € 22, - gaat kosten.
Ik wil dan het komende schooljaar in samenwerking met de oudergeleding van de MR en de OC
kijken naar het beleid t.a.v. de schoolreisjes. We moeten ons daarbij buigen over de volgende
principiële vraag: Moet professionele begeleiding, die tijdens een schoolreisje hard aan het werk is
om de verantwoordelijkheid voor uw kind te kunnen dragen en voor wie een schoolreisje geen uitje
is maar werk, door de ouders betaald worden of door de school. De uitkomst daarvan heeft gevolgen
voor het beleid inzake schoolreisjes voor de toekomst.
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Schoolreisjes
De groepen 3 t/m 7 gaan dinsdag 13 september aanstaande op schoolreis.
Nog even alles op een rijtje:

Schoolreis voor de groepen 3 en 4
Bestemming: SchatEiland Zeumeren
Vertrekdatum: 13 september 2016
Vertrektijd: 9.30 uur (9.15 uur in de klas aanwezig zijn).
Weer terug bij school: 15.30 uur
Kosten voor dit schoolreisje: 20 euro

Schoolreis voor de groepen 5,6 en 7
Bestemming: Hellendoorn
Vertrekdatum: 13 september
Vertrektijd: 9.00 uur (8.45 uur in de klas aanwezig zijn).
Weer terug bij school: 16.15 uur
Kosten voor dit schoolreisje: 22 euro

De kinderen van de groepen 3 en 4 krijgen: patat, drinken (de hele dag) en een verrassing! De
kinderen van de groepen 5, 6 en 7 krijgen in Hellendoorn ook een patatje. Ze moeten zelf drinken
meenemen.
We nemen geen geld mee op het schoolreisje.
We vinden het niet fijn om veel geld op school te hebben liggen, daarom zullen er twee momenten
zijn waarop u het geld kunt inleveren. Dit zal zijn op dinsdag 6 en woensdag 7 september van 8.15
uur tot 8.45 uur. We vragen u het geld in een gesloten envelop te doen en de naam en groep van uw
kind 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 en Wilma v.d. Krol
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Even voorstellen: De overblijfcoördinatoren van de Koningin Julianaschool
De afgelopen jaren is het aantal
kinderen wat gebruik maakt van de
overblijf in aantal toegenomen.
Omdat meer kinderen, meer werk
inhoudt voor de overblijfcoördinator
is vorig jaar de wens uitgesproken om
een tweede coördinator aan te
stellen. Met een tweede coördinator
kan er meer werk verzet worden,
maar wordt er ook voor gezorgd dat
de continuïteit van de
werkzaamheden gewaarborgd blijft.
Jennifer Maaskant begint aan haar 4e jaar als coördinator en is moeder van Krijn in groep 4 en Erben
in groep 7. Henriette Hoff, 2 jaar werkzaam als overblijfmoeder en moeder van Eloïse in groep 5, was
bereid om zich vorig jaar te gaan verdiepen in de werkzaamheden. Met instemming van het team
leerkrachten en de MR is Henriëtte samen met Jennifer vorig schooljaar naar de landelijke
coördinatorentraining van Ouders van Waarde geweest. Zij hebben de training met goed gevolg
afgelegd. De taken zijn verdeeld en dit schooljaar is van start gegaan met twee coördinatoren.
De coördinatoren zijn bereikbaar via e-mail: overblijf@koninginjuliana.nl of via telefoonnummer: 0651709121. De aan/afmeldingen per telefoon zullen zoals voorheen door Jennifer worden geregeld.
Voor alle andere zaken kunt u bij beiden terecht.

Vervanging bij ziekte en verlof van leerkrachten
De scholen worden in toenemende mate geconfronteerd met het probleem van vervanging bij ziekte
of verlof van leerkrachten. Hoewel dit op de Koningin Julianaschool de afgelopen jaren nog niet zo
heeft gespeeld, zal ook hier deze problematiek het komende jaar waarschijnlijk toenemen.
De minister van Sociale Zaken heeft besloten, dat leerkrachten in het kader van de flexwet niet vaker
dan 6 keer in 3 jaar een benoeming bij een bestuur mogen hebben om in te vallen. Dat geldt ook
voor leerkrachten, die al bij een school van het bestuur werken. Een invalbeurt van een ochtend
geldt bijvoorbeeld al als een benoeming. Wanneer invallers binnen die periode van 3 jaar 6 keer bij
een bestuur, in ons geval VPCO, hebben ingevallen, mag een half jaar geen beroep meer op ze
worden gedaan. Daarna begint een nieuwe periode van 3 jaar. Vallen leerkrachten binnen die
periode van 3 jaar vaker in dan 6 keer, dat moeten ze een reguliere benoeming krijgen, waardoor ze
in dienst komen van een school. Dat laatste is lastig, omdat scholen dat vaak niet kunnen betalen. De
regeling is op 1 juli 2016 ingegaan. Vervangingen, die voor die datum zijn gedaan, tellen mee.
Daardoor kunnen we op veel invallers, die we de afgelopen jaren hebben ingezet, de komende 6
maanden geen beroep doen.
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Indien we geen vervanging voor afwezige leerkrachten kunnen vinden, wordt er bekeken of er
andere mogelijkheden zijn, zoals:
a. verschuiving: er wordt intern gewisseld
b. verdelen: de groep over andere groepen verdelen tot maximaal een dag.
Wanneer bovenstaande stappen niet tot een oplossing leiden, dan geven we de leerlingen een
briefje mee, waarop staat dat ze ‘s middags of de volgende dag thuis mogen blijven. Zo mogelijk
wordt aan de hogere groepen een huiswerkopdracht meegegeven. Als de ouder(s) niet thuis is (zijn),
blijven de kinderen op school en worden ze in één van de andere groepen ondergebracht.
Het blijft een noodoplossing, maar de praktijk leert dat er soms geen andere keus is.
NB. Vrijdag a.s. (morgen dus) is Anita Schippers (groep 6) afwezig. Ik ben er niet in geslaagd
vervanging te vinden. Gelukkig kunnen we intern schuiven.

Zendingsdoel schooljaar 2016-2017
Dit schooljaar kunnen de kinderen op maandag geld meenemen voor de stichting Kontaanoo uit
Putten. Deze stichting zet zich in voor duurzame ontwikkelingshulp rond het thema onderwijs in
Gambia.
Hiervoor ontwikkelt de stichting (primair) onderwijs in
Gambia. Om dit te realiseren laat de stichting scholen
bouwen en voorziet het in de exploitatie van de scholen.
Tevens voorziet ze scholen van advies met betrekking tot
het verbeteren van onderwijs. Als laatste ontwikkelt en
ondersteunt de stichting initiatieven van lokale bevolking
met het doel economische ontwikkeling op gang te
brengen. Het is daarbij het einddoel dat de lokale
gemeenschap zelf verantwoording neemt voor de scholen
en het onderwijs en uiteindelijk zelf het (financiële) beheer van de scholen op zich neemt.
Kontaanoo blijft op de achtergrond ondersteuning verlenen op het gebied van didactiek, financiën,
landbouw en gezondheid. De komende jaren ligt de focus van de stichting op het project ´lokaal voor
lokaal´ in het dorpje Jidda (Gambia).
Het bestuur van de stichting komt binnenkort bij elkaar en na deze vergadering komen ze met een
voorstel, voor welk onderdeel van hun project de Julianaschool kan sparen. In de volgende Roffel
wordt u op de hoogte gesteld. Wilt u meer lezen over Kontaanoo, kijk dan op www.kontaanoo.nl

Damaris
Volgende week woensdag 7 september wordt de tuin bij “Damaris” officieel en feestelijk geopend.
Zoals u weet hebben we er vorig jaar met elkaar voor gezorgd, dat ze een vogelnestschommel
konden aanschaffen voor de kinderen die daar verblijven. We zijn uitgenodigd om deze opening bij te
wonen. Groep 7 zal de opening bijwonen. De kinderen van deze groep moeten deze dag dus op de
fiets naar school komen. Om 12.15 uur zijn we weer bij school terug.
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Nieuwe leerlingen
Deze kanjers zijn nieuw in groep 1a. Hartelijk welkom Marisa van de Hazel en Nathalie van den Akker.
Deze kanjers zijn nieuw in onze groep 1b. Hartelijk welkom Vivian Poel en Jonathan Enserink!

Luizencontrole
Met dit bericht wil ik graag de aandacht vragen voor het controleren van uw kind(eren) op hoofdluis
en de behandeling hiervan, mocht uw kind hoofdluis hebben. Wanneer u controleert op hoofdluis,
kijk dan goed tussen de haren. Vooral in de haren achter de oren en in de nek. De hoofdluizen zijn 3
mm groot en ze bewegen. Ziet u grijs-witte puntjes, die aan de haren kleven? Dat zijn de eitjes van de
hoofdluis, de neten. Mocht u hoofdluis ontdekken, meld dit dan direct aan de leerkracht op school
en start de behandeling.

Behandelen:
De beste aanpak is om het haar 2 weken lang elke dag te kammen met een fijntandige kam. Het
kammen gaat makkelijker wanneer u crèmespoeling gebruikt.
Maak het haar nat en verdeel eventueel crèmespoeling door het haar. Kam met een gewone
kam of borstel de klitten uit het haar.
- Houd het hoofd bij een wasbak of boven een stuk papier. Kam het haar met een fijntandige
kam van achter naar voren. Begin telkens dicht bij de hoofdhuid. Zorg dat u elke haarpluk
doorkamt.
- Veeg de kam regelmatig af aan een zakdoek en kijk of u luizen ziet. Spoel de luizen weg.
- Neten kunt u verwijderen tussen de nagels.
- Spoel de crèmespoeling uit het haar.
- Maak de kam na gebruik goed schoon.
U kunt deze behandeling eventueel combineren met een antihoofdluismiddel. Ook dan is het
belangrijk, dat u 2 weken lang het haar elke dag doorkamt.
-

Met vriendelijke groet,
Bianca Bosch, luizenmoeder
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35e UNICEF Loop
UNICEF vindt kinderarbeid onacceptabel.
Kinderarbeid is een mensenrechtenschending. Het
weerhoudt kinderen van hun recht op onderwijs, stelt ze bloot aan uitbuiting en houdt de
armoedecirkel in stand. Wereldwijd zijn 168 miljoen kinderen tussen de 5 en 17
jaar betrokken bij kinderarbeid. Deze vorm van uitbuiting berooft kinderen van
hun kindertijd en hun recht op scholing. Daarnaast is het schadelijk voor hun
lichamelijke en geestelijke gezondheid.
Hier wil UNICEF graag wat aan doen!
Ook jij kan helpen!
Door mee te doen aan de UNICEF Loop steun je het werk van UNICEF
op een leuke en sportieve manier!
Met jouw hulp kan UNICEF iets doen tegen kinderarbeid!

Zaterdag , 24 september 2016, Doe jij ook mee?
Dit jaar kun je een handje helpen door mee te lopen of te mountainbiken.
Probeer maar veel sponsors te zoeken. We vertrekken vanaf het clubhuis van de
postduivenvereniging, achter zwembad Calluna, Ermelo. Er zijn heel mooie
routes. Natuurlijk zijn er ook weer toneelstukjes voor de onderbouw!
Als Julianaschool lopen we de route om 10.00 uur.
Het is gezellig als je er bij bent! Lukt dat niet, dan kun je later op de dag ook zelf
starten.
Waarom doe je mee?: Omdat elk kind recht heeft op een leven zonder kinderarbeid!

1-9-2016

Spechtstraat 49, 3853 VA, Ermelo, 0341-552284

Beste ouders,

Vanaf woensdag 7 september kunt u bij Jumbo gaan sparen voor onze school. Bij elke besteding van
€ 10,- ontvangt u een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u toekennen aan een school van uw
keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze aan onze school te geven. Van de punten die we ophalen
kunnen wij namelijk extra leer- en spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen. Op de website
www.jumbo.com/sparenvoorjeschool kunt u onze school opzoeken en zien wat onze spaardoelen
zijn. Op deze site kunt u de schoolpunten ook direct aan onze school toekennen. Maar u kunt uw
gespaarde punten ook inleveren bij ons op school. Bij de ingang staat een dropbox waar u of uw
kinderen ze in achter kunnen laten.
We willen u bij voorbaat danken voor het meesparen voor onze school!
Veel plezier met deze actie.
Met vriendelijke groet,
Jumbo Supermarkten

Belangrijke data
Datum
1 september
12 en 15 september
13 september
14 september
15 september
21 september

-

-

Activiteit
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.
Roffel 2
Fotograaf op school (alleen groepsfoto’s)

Tijdens de 2e ronde van de Informatieavond zal juf Netty Bosse voor belangstellende ouders
van Pluskinderen vertellen over het programma van de Plusgroep. De informatieronde voor
de Pluskinderen vindt plaats in het lokaal van groep 6/7.
In de kalender staat dat de zendingsdag op 9 juni zal plaatsvinden. Op de OC-vergadering van
30 augustus is besloten, deze dag te verschuiven naar 16 juni 2017. Ik wil u vragen dit in de
kalender te veranderen.
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