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ROFFELTJE

>

Het verwondert me
Een herder, die begeleidt een kudde schapen.
Hij loopt erachter en ziet elk dier gaan.
En als bij nacht de kudde weer gaat slapen.
dan maakt hij vuur en blijft oplettend staan.

De vader en de moeder blijven waken
als hun kind veilig in zijn bedje ligt.
Terwijl zij zich over hem zorgen maken
slaapt hij tevreden met een lach op zijn gezicht.

De leerkracht ziet de kinderen binnenkomen.
Ze zijn vandaag weer aan haar toevertrouwd.
Ze hebben al hun dromen meegenomen.
De leerkracht weet: ’t zijn kinderen van goud.

O God, ik vraag u heel bescheiden:
steun mij ook deze dag maar weer.
Als herder en als ouder mag ik hen begeleiden
en dat verwondert me zo, elke keer.

Directie
Die herfstvakantie is altijd op een goed moment in oktober. Aan het begin van de vakantie zijn de
bladeren nog overwegend groen. Gedurende de week zie je steeds meer kleuren komen. Als de zon
er op schijnt, dat was tijdens de herfstvakantie helaas maar mondjesmaat, dan lijkt het wel of de
bomen licht afgeven. Mooi vind ik dat altijd. Tegelijkertijd besef je ook dat de winter er aan komt. De
bomen laten hun bladeren nu vallen en het is af en toe behoorlijk fris. Vanmorgen moest er in op de
Veluwe gekrabd worden.
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Wij gaan de laatste drukke periode van dit kalenderjaar in. Over 3 weken krijgen uw kinderen de
eerste rapporten van dit schooljaar mee, de eerste indicatie hoe ze het in de nieuwe groep doen.
Volgende week is de intocht van Sinterklaas in Maassluis. Vanaf dat moment worden de kinderen,
hoe je het ook wendt of keert, wat onrustiger. Het blijkt spannender te zijn, dan ze zelf willen
toegeven. Vandaag over 8 weken hebben we de kerstviering op school al gehad en gaan we de
kerstvakantie in. De tijd vliegt.
Met vriendelijke groet,
Hielke Sybesma

Schoolfruit
Gedurende schooljaar 2016 - 2017 doet de Koningin Julianaschool weer
mee met het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. Dit is een Europees
voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten van voldoende
groenten en fruit. Door EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om
verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond,
maar ook gezellig!
Kinderen hebben veel te winnen bij gezonde eetgewoonten. Want
kinderen die genoeg groenten en fruit eten en elke dag actief bewegen
zitten lekkerder in hun vel, krijgen minder snel griep, zijn minder snel
verkouden, voelen zich fitter, beleven meer plezier aan sport en spel en leren makkelijker. Wat de
leerlingen eten, is de verantwoordelijkheid van ouder(s)/verzorger(s), maar met het EU-Schoolfruiten groenteprogramma kan de school kinderen helpen om gezonder te leren eten en zo de basis te
leggen voor een gezond leven. De praktijk heeft uitgewezen dat dit werkt!
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van
Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het Steunpunt EU-Schoolfruit &
Smaaklessen en sponsors uit de groente- en fruitsector. Het programma wordt ondersteund door
Stichting Voedingscentrum Nederland. U kunt hierover meer lezen op de website
www.euschoolfruit.nl.
Kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in
de klas. De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week gedurende eenentwintig weken een
portie groente of fruit uitgereikt tijdens de ochtendpauze om gezamenlijk in de klas op te eten. De
school start hiermee in week 45 (7, 8 en 9 november 2016).
Onze drie vaste groente- en fruitdagen worden dinsdag, woensdag en donderdag. Op deze dagen
hoeft u dus geen pauzehap mee te geven.
Er zijn voor ouder(s)/verzorger(s) géén kosten verbonden aan deze groente- en fruitverstrekkingen.
In de week van 10 april wordt het gratis schoolfruit voor het laatst geleverd. Wij zien in het EUSchoolfruit- en groenteprogramma een waardevolle investering in de gezondheid van de leerlingen
nu én later als ze groot zijn. Het gezamenlijk in de klas eten van groenten en fruit is een effectieve, en
voor de kinderen vooral een gezellige én leuke manier om ze daarbij te helpen. Wij hopen dat u dat
óók vindt.
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Enquête Buitenschoolse Opvang (BSO)
In overleg met de directie van de Julianaschool, VPCO Ermelo en de gemeente Ermelo, willen we als
CKO De Herberg in 2017 graag een Buitenschoolse Opvang starten op de Koningin Julianaschool.
Daarom doen we nu deze behoeftepeiling door middel van een enquête onder de ouders van de
Julianschool. Als daaruit blijkt dat er duidelijke behoefte is aan Buitenschoolse Opvang kunnen wij
ons plan verder uitwerken. We hopen dan begin 2017 de BSO te openen.
We denken dat het zeker een meerwaarde voor kinderen heeft om op een christelijke BSO te zitten.
Denk aan bv de manier waarop met de feestdagen wordt omgegaan maar bovenal kunt u dit merken
aan de manier waarop wij met elkaar omgaan op de BSO. We sluiten hierbij aan op de protestants
christelijke identiteit van de PCB Koningin Juliana.
U kunt hierbij denken aan Pasen, Kerst en de oktobermaand... maar ook in het aanbod van
speelgoed, en boeken zal de christelijke identiteit aanwezig zijn.
We willen streven naar 1 groep, afhankelijk van het aantal aanmeldingen (meer dan 4). Dit kan zowel
voorschoolse opvang (07.30 tot 08.30) als naschoolse opvang (15.15 tot 18.30) zijn. Via de link
hieronder kunt u de enquête invullen.

Enquête BSO Koningin Julianaschool
U kunt deze enquête uiterlijk verzenden tot en met 11 november.
Met vriendelijke groet,
Miranda Semeleer, directeur CKO De Herberg

Schaaklessen
Binnenkort starten er weer schaaklessen bij ons op school onder begeleiding van iemand van de
schaakvereniging. Deze lessen worden gegeven op vrijdagmiddag van 14.45-15.45 uur. De
schaaklessen worden dit schooljaar gegeven in de maanden november, december en januari. We
stoppen ermee na het schaaktoernooi in januari 2017. We zouden extra hulp van één of meerdere
(groot)ouder(s) die zelf ook kunnen schaken hierbij erg op prijs stellen.
U kunt zich hiervoor opgeven bij juf Ciska.
De les begint steeds met een instructie. Daarna volgt een verwerking in een
boekje. Dit duurt samen ongeveer 20 minuten. Tenslotte wordt er een half
uurtje geschaakt. Voor de verwerking hebben we boekjes aangeschaft. Wilt U
aan de leerkracht van uw kind doorgeven als U een schaakbord en
schaakstukken te leen heeft voor ons? Het zou fijn zijn als de kinderen die zich
hebben opgegeven ook thuis het schaakbord tevoorschijn halen en gaan
oefenen.
Groet, Juf Ciska
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Ladies Night
Volgende week donderdag 10 november organiseert de Family Factory de Ladies Night, een
filmavond, alleen voor moeders. Het is dus niet de bedoeling om deze avond je kind(eren) mee te
nemen.
Alle moeders zijn welkom, ook buurvrouwen, (schoon)moeders en kennissen. We hopen er een
gezellige avond van te maken.
Anouk Abegg, Family Factory
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Zendingsdoel
Iedere maandag krijgen de kinderen de mogelijkheid om zendingsgeld mee te nemen. Ook dit jaar
hebben wij als Julianaschool weer een goed doel uitgekozen die wij gaan verblijden met de
opbrengsten van ons zendingsgeld. De keuze is gevallen op Stichting Kontaanoo. Kontaanoo
betekend blijdschap, en dat verspreid deze stichting in Gambia. Ze bouwen een school in één van de
armste dorpjes van Gambia en zorgen ervoor dat de kinderen hier goed onderwijs krijgen.
Alle kinderen houden ervan om op het schoolplein, het voetbalveld of voor in de straat te spelen. Wij
hebben de keus om op het schoolplein van de glijbaan af te gaan maar de kinderen in Gambia
hebben deze keus niet. Zij hebben geen speeltoestellen, geen karren, geen steppen en geen
springtouw. Wij willen er, samen met u en jullie, voor zorgen dat deze kinderen ook fijn kunnen
spelen op een klimrek of op een schommel. Deze eerste ervaring zal onvergetelijk zijn voor de
kinderen.
Alvast bedankt!

Help!!!! Overblijfkrachten gevraagd!!!
Omdat 2 overblijfmoeders hebben aangegeven per direct te moeten stoppen met hun
werkzaamheden voor de overblijf is het overblijfteam dringend op zoek naar helpende handen!
We zoeken per direct hulp op de donderdag van 11.45 uur tot 13.15 uur. Je kan je aanmelden om
ons elke donderdag te helpen, maar ben je maar af en toe beschikbaar dan hopen we dat je ook ons
team wilt komen versterken! Voor de gewerkte uren krijg je een vrijwilligersvergoeding.
Ben je ouder, opa of oma van kinderen op onze school en heb je wat tijd over? Dan hopen we je te
mogen verwelkomen in ons gezellige overblijfteam.
Voor informatie kun je contact opnemen met de overblijfcoördinatoren Jennifer Maaskant of
Henriëtte Hoff.
Tel: 06-51709121 of E-mail: overblijf@koninginjuliana.nl.
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Schoon belonen
Wij gaan als Koningin Julianaschool meedoen met de actie “Schoon belonen”.
We sparen flesjes en blikjes. Voor iedere volle zak krijgen we € 15,=. We mogen
zelf weten waaraan we dit bedrag besteden. De kinderen mogen hiervoor
ideeën inleveren. We kunnen maximaal € 1000,= hiermee verdienen.

Hoe werkt het?
Bij de ingang van de school staan 2 containers. 1 voor blikjes en de ander voor
flesjes. In de deksel van de container zit een klepje. Als je het klepje opendoet,
kun je je flesje of blikje erin gooien. In de container zit een plastic zak. Elke volle
plastic zak levert € 15,= op.

Wat mag in de containers en wat niet?
In de ene container gaan kleine PETflesjes (tot 0,5 liter)
zonder statiegeld, zoals plastic limonade-, water en
sapflesjes. In de andere container verzamelt u drankblikjes
van limonade, energiedranken, cola, bier en dergelijke. In de
containers horen alleen drankblikjes of kleine PETflesjes.
Geen plastic literflessen, geen verpakkingen of andere plastic
voorwerpen. Ook geen glas of andere materialen.
In de blikjescontainer verzamelt u alleen drankblikjes, geen
conservenblikken of andere metalen voorwerpen.

Belangrijke data
Datum
07 november
14 november
15 november
16 november
17 november
21 en 24 november
30 november
2 december
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Activiteit
Briefjes 10-minutengesprekken mee
19.30 uur MR-vergadering
20.00 uur OC-vergadering
Rapport 1
Roffel 6
10-minutengesprekken
Kinderen groep 1 vrij i.v.m. Sinterklaas op school op vrijdag
Sinterklaas op school

