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ROFFELTJE
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Het verhaal van de drie zeven
Er zijn momenten, dat je denkt: “Zouden we maar wat beter met informatie omgaan”. Vandaar het
verhaal van de drie zeven.
Socrates, een Griekse wijsgeer, liep eens door de straten van Athene. Plotseling komt een man
opgewonden naar hem toe. “Socrates! Ik moet je iets vertellen over je vriend die …… “Ho eens even”,
onderbreekt Socrates hem. “Voordat je verder gaat. Heb je het verhaal, dat je mij wilt vertellen,
gezeefd door de drie zeven?” “De drie zeven? Welke drie zeven”, vraagt de man verbaasd.
“Laten we het proberen”, stelt Socrates voor.
“De eerste zeef is de zeef van de waarheid. Heb je onderzocht of het waar is, wat je mij vertellen
wilt?”
“Nee, ik hoorde het vertellen en …..”
“Ah juist! Dan is het toch zeker wel door de tweede zeef gegaan? De zeef van het goede? Is het iets
goeds wat je over mijn vriend wilt vertellen?”
Aarzelend antwoord de man: “Eeeh nee, dat niet. Integendeel ….”
“Hm, zegt de wijsgeer. “Laten we dan de derde zeef gebruiken. Is het noodzakelijk om mij te
vertellen, wat jou zo opwindt?”
“Nee, niet direct noodzakelijk”, antwoordt de man.
“Welnu”, zegt Socrates glimlachend. “Als het verhaal dat wilt vertellen wilt, niet waar is, niet goed is
en niet noodzakelijk is, vergeet het dan en belast mij er niet mee.”

Directie
De kerstvakantie is voorbij en het is opeens winter. Gisteren werd de eerste schaats marathon op
natuurijs verreden. Waarschijnlijk is het nu ook voorbij, want de temperaturen lijken weer omhoog
te gaan. Maar ik vond het toch wel leuk. Het is niet altijd prettig, als je ’s morgens de weg op moet,
maar een beetje sneeuw en ijs hoort er wel bij. En laten we eerlijk zijn, het weer is geweldig: koud,
met een heldere blauwe lucht. Heerlijk!!
Vrijdag waren de kinderen vrij. De leerkrachten hebben een studiedag gehad om hun vaardigheden
op het gebied van de Kanjertraining te updaten. Tegelijkertijd zijn onderwerpen besproken, die ons
raken, die we soms moeilijk vinden. Nu deze laatste verplichte training gedaan is krijgen we definitief
de licentie van officiële Kanjerschool. We krijgen volgens mij zelfs een bordje. Dat vind ik echter niet
zo interessant. Het gaat er om dat de kinderen leren op een goede manier met elkaar omgaan.
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We doen op de Koningin Julianaschool ook veel leuke dingen. Volgende week vrijdag bijvoorbeeld
organiseert de Family Factory de jaarlijkse filmmiddag en – avond. U kunt zich daarvoor nog
inschrijven. Er is nog plaats. Op het raam bij de hoofdingang zijn de films aangeplakt, die gedraaid
zullen worden.

Hoe helpt u uw kind 'leren'?
Schoolsucces van kinderen hangt grotendeels af van een goede samenwerking tussen school en
thuis. Ouders en leraren werken samen bij de manier waarop kinderen leren. Thuis kunnen ouders
hun kind op verschillende manieren ondersteunen en stimuleren. Dat gaat niet alleen om hulp bij
huiswerk. In dit artikel vindt u informatie en tips over wat u met uw kind thuis kunt doen om het
leren op school te bevorderen.
Kinderen brengen maar 15% van de tijd dat ze wakker zijn op school door. Logisch dus dat veel
kennis wordt opgedaan in het gezin en de directe leefomgeving. Daar leert een kind wat leven en
leren is. Een voordeel van het leren thuis is dat het veel verschillende aspecten omvat, alle
gezinsleden spelen een (gelijkwaardige) rol en het is direct op het kind gericht. Daarnaast heeft de
intimiteit van het gezin een positieve invloed. Er worden bijvoorbeeld spelletjes gedaan en taken
verdeeld, er wordt samen TV gekeken en het gezin gaat er samen op uit. Mogelijkheden genoeg om
te ontdekken, te vragen, problemen op te lossen en samen te werken. Kinderen leren thuis niet
alleen luisteren, lezen en tellen maar ook vaardigheden die bruikbaar zijn voor een succesvolle en
plezierige schoolloopbaan. Daarbij moeten ze voelen dat onderwijs belangrijk is en dat ze ouders en
leerkrachten hebben die in hen geloven.

´EEN OUDER DIE ZELFVERTROUWEN UITSTRAALT, ´KWEEKT´ EEN KIND MET
ZELFVERTROUWEN. ´
Zelfstandigheid
Het vooruit komen in de ontwikkeling vereist van kinderen, dat ze zich een gedrag eigen maken, dat
bevorderlijk is voor hun prestaties in en buiten de school. Daarbij willen ouders hun kind graag
helpen, maar hoe?
Al gauw wordt gedacht aan hulp bij huiswerk. Dat is belangrijk, maar er zijn meer manieren om uw
kind te helpen bij zijn ontwikkeling. Bijvoorbeeld het stimuleren van zelfstandigheid en
zelfvertrouwen. ´Kinderen leren zelfstandig te worden, houdt in dat je samen met hen zoekt naar een
manier om te ervaren wat goed is en wat goede beslissingen zijn.´ Een belangrijk (opvoedings)doel
van ouders is kinderen zelfstandig en weerbaar maken. Dat moet ook wel in een maatschappij waar
het belangrijk is om voor jezelf op te komen, zelf beslissingen te nemen en zo min mogelijk van
anderen afhankelijk te zijn. Maar waar liggen grenzen van zelfstandigheid? Mag een kind als het
ongeneeslijk ziek is zelf beslissen hoe het verder moet? Bepalen kinderen na een scheiding van de
ouders bij wie ze willen wonen? Kan een kind binnen het gezin volledig zijn eigen gang gaan, bepalen
met wie het omgaat en wat hij wel en niet wil eten? Ouders kunnen met het trainen van de
zelfstandigheid van hun kind al op jonge leeftijd beginnen. Wel moeten ze bereid zijn hun kind de
consequenties van zijn keus te laten ervaren en niet te snel in te grijpen.
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Zelfvertrouwen
Zelfvertrouwen is niet alleen een fijn gevoel, maar ook de basis van waaruit je leert en naar buiten
treedt. Als een kind zelfvertrouwen heeft, durft het nieuwe situaties aan en lukken de dingen beter.
Een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen komen tot uiting in:






De band die het kind heeft met de gezinsleden: is hij trots op zijn ouders en voelt hij zich
geaccepteerd zoals hij is?
Het lichaamsbeeld: is het kind tevreden met zijn uiterlijke en lichamelijke vaardigheden?
Het omgaan met gevoelens: durft het kind zijn gevoelens te uiten en ermee te
experimenteren?
Het sociale vlak: durft het kind initiatief te nemen tot contact, doet het met anderen mee, is
het weerbaar?
Het schoolse gebeuren: gelooft het kind dat het de leerstof aan kan, vindt het zichzelf goed
genoeg, voldoet het voor zijn gevoel aan de normen voor schoolprestaties?

Open dag en open avond

Open avond
maandagavond 6 februari van 19 – 21 uur

Open dag
woensdagmorgen 8 februari van 9 – 12 uur
U zult het met me eens zijn: De Koningin Julianaschool is een goede school. U heeft uw kinderen niet
voor niets bij ons op school. Onze missie is altijd geweest: ‘kinderen moeten tot hun recht komen’ en
daar gaan we met zijn allen voor.
De Koningin Julianaschool is een school, waar goed onderwijs met gedifferentieerde werkvormen
wordt gegeven. Er is aandacht voor het individuele kind. Er is aandacht voor alle kinderen: voor
‘gewone’ kinderen, voor kinderen, die meer aandacht nodig hebben, en voor kinderen, die meer
kunnen.
Daarnaast is er veel aandacht voor de betekenisvolle omgeving. Ik denk dan aan Kanjertraining: al
onze leerkrachten zijn opgeleide kanjertrainers, die kinderen leren, dat ze zichzelf kunnen en mogen
zijn, die kinderen leren met elkaar tot oplossingen te komen en samen te werken. Ik denk aan ons
computerlokaal, ik denk aan de technieklessen, aan de samenwerking tussen de leerlingen van groep
8 met die van groep 2, waar onze oudste leerlingen leren verantwoordelijkheid voor een ‘eigen’
kleuter te nemen.
Wanneer u mensen kent of tegenkomt, die op zoek zijn naar een goede school voor hun kinderen,
zou ik het op prijs stellen wanneer u hen zou wijzen op onze Open Avond op maandagavond 6
februari (19.00 – 21.00 uur) en op onze Open Dag op woensdagmorgen 8 februari (09.00 – 12.00
uur).
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Ze zullen worden rondgeleid door directie en teamleden. Ze krijgen informatie over het reilen en
zeilen van de school. Ze zijn van harte welkom.
PS Wanneer u kinderen hebt, die het komende schooljaar 4 jaar oud worden, willen we dat ook graag
weten.

Schaaktoernooi voor basisschool leerlingen in Ermelo
Op woensdag 25 januari 2017 organiseert het Veluws Schaakgenootschap het schoolschaaktoernooi.
We vinden het leuk dat er dit jaar weer veel kinderen van de Koningin Julianaschool meedoen. De
afgelopen twee maanden hebben we op vrijdag middag lessen gehad en geoefend.
Het toernooi wordt gehouden in het Echos Home aan de Leuvenumseweg 68 in Ermelo.
De zaal is open vanaf 13.00 uur. Het toernooi start om 13.30 uur en is om 16.00 uur weer afgelopen.
De teams bestaan uit vier kinderen. Ieder team speelt in principe 6 rondes.
Omdat de locatie gedeeltelijk bestaat van de verkoop van consumpties, is het niet toegestaan zelf
meegebrachte consumpties te nuttigen. Alle kinderen die deelnemen aan het schaaktoernooi krijgen
een consumptiebon.
Het zou fijn zijn als een aantal ouders de kinderen er met de auto naartoe willen brengen.
Als u wilt rijden dan kunt u dit doorgeven aan juf Ciska. Telefoonnummer:
0341-552284.Mailadres: cdijksterhuis@koninginjuliana.nl. Het is voor u een
mooie kans om zelf ook te zien hoe fanatiek en leuk er gestreden wordt op
het toernooi. We verzamelen bij school om 13.00 uur en gaan er daarna met
auto’s naar toe.
Om ongeveer 16.15 uur is iedereen weer terug bij school. Op dit moment zijn
er nog te weinig auto’s beschikbaar om de kinderen die deelnemen te
brengen en te halen. Als dit zo blijft dan zullen de kinderen er onder
begeleiding met de fiets naartoe gaan. Dinsdag horen ze hierover meer.

Belangrijke data
24 januari
25 januari
27 januari
2 februari
6 februari
8 februari
12 februari
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Overleg over schoolreisjes
Adviesgesprekken groep 8
Filmmiddag en –avond
Roffel 10
Open ochtend (voor belangstellende nieuwe ouders)
Open avond (voor belangstellende nieuwe ouders)
Afsluiting Kerk en School in de Westerkerk

