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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 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 hem 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.
Chris Lindhout
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Directie
Het lijkt wel lente. De thermometer zal volgens de weersvoorspellingen vandaag 12 graden gaan
aangeven. En het is nog steeds winter….. Ik ben benieuwd wat het voorjaar ons nog gaat brengen.
Vorig jaar heb ik beloofd, dat we het beleid omtrent de schoolreisjes onder de loep zouden nemen.
Vorige week dinsdag is de commissie bij elkaar geweest. We hebben een beleidsplan en een
draaiboek opgesteld. Wanneer het stuk door de MR is goedgekeurd zal het op de website worden
geplaatst.
Over twee weken komt het tweede rapport uit. De leerkrachten zijn momenteel druk bezig met het
verzamelen van de resultaten. U heeft inmiddels de uitnodiging voor de 10-minutengesprekken
ontvangen. Die zijn op 21 en 23 februari a.s. Ik kan me voorstellen, dat u weer benieuwd bent naar
de stand van zaken. We zien er naar uit u over de ontwikkeling van uw kind(eren) te vertellen.
Op 6 en 8 februari worden resp. de Open Avond en de Open Ochtend gehouden. Nieuwe ouders die
voor hun kinderen naar een school op zoek zijn, heten we dan van harte welkom. We leiden ze rond,
vertellen ze over de school en beantwoorden hun vragen. We geven ze zo een goed beeld van de PCB
Koningin Juliana. Wanneer u nog ouders kent of tegenkomt, die op zoek zijn naar een goede school,
dan weet u waar u ze heen kunt sturen.

Hielke Sybesma

Kerk en School
In de week van 6 t/m 12 februari hebben we het project Kerk en
School.
Het thema dat centraal staat is ‘Horen – Zien – Spreken’.
Zondag 12 februari sluiten we dit samen af in de Westerkerk. De
dienst begint om 10.00 uur en Ds. Priem is de voorganger.
We nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.
Komt u ook?

YUNGE
Sinds 2013 zijn wij als school verantwoordelijk voor het meisje Yunge Magaka Malisa uit Tanzania. Zij
is “ons “ sponsorkind van World Vision.
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Na 4 jaren Yunge en haar familie te hebben ondersteund, willen we deze sponsoring opzeggen. Het
zou fijn zijn, als een ouder van onze school dit contract met Worldvision zou willen overnemen tot
Yunge op eigen benen kan staan en haar eigen weg gaat in het leven. Dit zal ongeveer met een jaar
of 18 zijn. Ze is nu 14 jaar. Het zal dus gaan om een periode van 3 of 4 jaar.
Nog even in het kort wie Yunge is:
Naam: Yunge Magaka
Achternaam: Malisa
Land: Tanzania
Geboortedatum: 02-11-2002
Geslacht: meisje
Aantal zussen: 3
Aantal broers: 1
Gezondheid; redelijk
Klas: 1
Lievelingsvak: schrijven
Taak: water dragen
Favoriete spel: balspelletjes

Gezinssituatie:
Yunge Magaka woont met haar ouders op het platteland. Haar vader is een kleine zelfvoorzienende
boer en is afhankelijk van de seizoensregen, om in het onderhoud van zijn gezin te kunnen voorzien.
Haar moeder zorgt thuis voor het gezin.
Sponsoring is een belangrijke, structurele bijdrage om dit meisje en haar familie te helpen. De
werkwijze van World Vision is erop gericht om de familie zelfstandig te laten zijn.

Het project
In het Isanga-project in Noordwest-Tanzania leven mensen van landbouw en veehouderij. Maar de
oogsten zijn slecht door gebrek aan water en uitputting van de grond.
Omdat landbewerking veel tijd van de bevolking vraagt, is het slecht gesteld met het onderwijs en de
gezondheidszorg. Veel gezinnen kunnen het hoofd niet boven water houden.
Bent u geïnteresseerd in het overnemen van de sponsoring van Yunge, dan kunt u contact opnemen
met Carin Houwaard (leerkracht van groep 7) chouwaard@koninginjuliana.nl
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Letterfeest groep 3
Hoera! De kinderen in groep 3 kennen nu alle letters. Tijd voor de feestje: LETTERFEEST.
Met onze gekleurde lettermutsen lopen we naar de bibliotheek. De biebmevrouw laat ons de
"nieuwe" bibliotheek zien. Het is er prachtig!!! En wat veel boeken zeg! We kiezen een paar boeken
voor de boekenkist in de klas.
De hele dag is het feest:
Letterstoelendans, Letterbingo, Letterspeurtocht, LETTERFEEST!
Aan het einde van de dag allemaal naar huis met een letterdiploma!
Het was een TOPdag!
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Filmavond
Afgelopen vrijdagmiddag en avond hebben veel kinderen samen met één van hun ouders genoten
van een film. De film Huisdiergeheimen was het populairste, die draaide in de aula en 2 lokalen
tegelijk!!
Na de film kregen alle kinderen een gesprekskaartje mee om thuis nog eens na te kletsen over de
film.
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Belangrijke data
6 februari
7 februari
8 februari
10 februari
12 februari
13 februari
14 februari
16 februari
21 en 23 februari
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Open ochtend (voor belangstellende nieuwe ouders)
Gastles Amnesty International in groep 7
Open avond (voor belangstellende nieuwe ouders)
Bioscoopbezoek: Film Storm – groep 6/7 en 7
Afsluiting Kerk en School in de Westerkerk
19.30 uur MR-vergadering
20.00 uur OC-vergadering
Roffel 11
10-minutengesprekken

