Spechtstraat 49, 3853 VA, Ermelo, 0341-552284

ROFFELTJE

>

Cadeau
We hebben er niets voor gedaan.
We zijn zomaar neergezet
op die grote aardbol
met zijn rijkdom aan soorten:
met populieren en palmen,
zwaluwen en zeepaardjes,
passiebloemen en papaja’s.
We hebben er niets voor gedaan.
We hebben het zomaar gekregen,
de oeroude, ruige gebergten,
de vlakten met de rivieren
en de branding van de zee,
het spel van de zon in het water
en de sneeuw die in vlokken valt.
We hebben er niets voor gedaan.
We hebben het gratis ontvangen
als cadeautje van de Schepper.
Het kost ons alleen iets
als we het mooi willen houden,
als we willen dat ook onze kinderen
het zullen ervaren als een geschenk.
(Greet Brokerhof -van der Waa)

Directie
“Hoor de wind waait door de bomen” en “vol verwachting klopt ons hart”……. Zodra Sinterklaas in
het land is, zijn kinderen een beetje uit hun doen. Of ze er nog in geloven of niet, ze worden er toch
wat onrustig van. Want wie weet wat Sinterklaasavond zal brengen.
Morgen komt hij aan op het schoolplein van de Koningin Julianaschool. Alle kinderen zullen
Sinterklaas begroeten. Natuurlijk zijn de vaders en moeders ook welkom. Daarna gaat hij één voor
één de klassen in. Spannend. In de groepen 1 t/m 4 komt hij uitgebreid. Hij zal kinderen bij zich
roepen. In de rest van de groepen is het bezoek wat korter. Daar hebben de kinderen surprises voor
elkaar gemaakt. Ook dat is best spannend. Eigenlijk is het maandag pas Sinterklaas…. Op 6 december
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is hij weer verdwenen. Sinterklaas vertrekt altijd met stille trom. De pakjesboot zie je nooit
vertrekken. Na dit weekend staan de kerstbomen weer in de klas. De voorbereidingen voor het feest
van het LICHT zijn al in volle gang. De overgang kan eigenlijk niet groter zijn, al komt in sommige
huishoudens de kerstman langs… Ook hier gaat het om het feest van een Kind. In dit geval met een
grote ‘K’.
Met vriendelijke groet, Hielke Sybesma

Sociale vorming
We vinden het belangrijk dat kinderen goed omgaan met elkaar. Binnen de groep wordt hier op veel
momenten aandacht aan geschonken. We gebruiken de ‘Kanjertraining’ om aandacht te schenken
aan thema’s als: daders en slachtoffers, cultuur van wederzijds respect, zelfbeheersing, ‘nee’ durven
zeggen.
Zo proberen we in de groepen preventief te werken ten aanzien van uitsluiten en pesten. Daardoor
ontstaat er een positieve open sfeer waarin pesten en gepest worden open besproken kan worden.
Wij merken sterk dat het werkt. Maar er kan ook gepest worden buiten de schooltijden om. Dat wat
buiten schooltijd gebeurt, heeft gevolgen voor de groep onder schooltijd. Daarom willen wij u vragen
alert te zijn. Geef op tijd aan als er iets speelt bij uw kind(eren) en wacht daar niet te lang mee.
Bespreekbaar maken is de enige manier om elk kind recht tot zijn recht te laten komen.
Op vrijdag 20 januari 2017 heeft het team een studiedag Kanjertraining. Na afloop van die dag is de
PCB Koningin Juliana officieel gecertificeerd om Kanjerlessen te geven.

Kerst
In de bijbelverhalen van de komende weken werken we toe naar de kerstviering van 21 december.
Deze week gaan de verhalen over de profeet Jesaja die al
visioenen heeft over vrede. Hij droomt dat mensen hun
zwaarden omsmeden naar ploegen en dat het lam en de
leeuw samen spelen.
Vanaf 5 december komen we de engel tegen in de
verhalen. Hij komt op bezoek bij Zacharias in de tempel.
Ook komt hij langs bij Maria in haar huisje.
In de week van 12 december wordt er gezongen door Maria
en Zacharias. Dat is voor hen de enige manier om uiting te
geven aan hun blijdschap.
In de laatste week gaat het over de geboorte van Jezus en
de herders die op bezoek komen in de stal.
Woensdagavond 21 december sluiten we de verhalen af
met de kerstviering in de Westerkerk om 19:00 uur.

1-12-2016

Spechtstraat 49, 3853 VA, Ermelo, 0341-552284

Mace Jansen

Belangrijke data
Datum
1 december
2 december
13 december
14 december
15 december
21 december
23 december

Activiteit
15.30 – 16.30 uur: Surprisetentoonstelling
Sinterklaas op school
15.30 – 16.30 uur: Inloopspreekuur SMW/GGD
20.00 uur OC-vergadering
Studiedag team. Alle kinderen vrij.
Roffel 8
19.00 uur: Kerstviering in de Westerkerk
12.00 uur: Start Kerstvakantie

Hierboven heb ik een stukje over Sociale Vorming geschreven en daarbij geschreven, dat we op
vrijdag 20 januari 2017 een studiedag Kanjertraining hebben. De kinderen zijn die dag vrij. Helaas is
dat in de kalender van januari weggevallen. Mijn excuus daarvoor. De dag staat wel genoemd in het
lijstje “vrije uren en dagen”, onder “vakantierooster 2016 – 2017” van de Informatiekalender.
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