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ROFFELTJE

>

Ik wil heel even bij U komen,
in de stilte, heel alleen.
Even uit de drukte,
weg van iedereen.
U kent mijn gedachten,
mijn zorgen groot en klein,
maar het mooiste is dat ik
bij u mezelf mag zijn.

U bent mijn vriend.
U laat me nooit alleen.
U bent mijn vriend
slaat uw armen om me heen.
Iedere dag van mijn leven,
op de weg die ik zal gaan,
kan ik op U vertrouwen.
U zult altijd naast mij staan
Arend Jansen

Directie
Je kunt niet zeggen, dat het saai is. Dan heb ik het over het weer. Het ene moment is het 12 graden,
afgelopen weekend lag er opeens 30 cm sneeuw op mijn auto en waren mensen in de straat om 12
uur ’s nachts sneeuwpoppen aan het maken. Er liggen nog steeds sneeuwresten op het schoolplein.
Woensdag was het 15 graden. Het gaat op en neer. De natuur laat zich niet voorspellen.
Afgelopen week hadden we open dagen. Nieuwe ouders konden binnenlopen, werden door
leerkrachten rond geleid, konden vragen stellen, etc. De meeste bezoekers waren enthousiast en de
eerste aanmeldingen van nieuwe ouders zijn al binnen. Maar we hebben ruimte voor meer.
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Terugblikkend heb ik ook een goed gevoel over de afsluiting van de School- en Kerkviering, afgelopen
zondag in de Westerkerk. Het was een mooie dienst met veel inbreng van kinderen van de
Julianaschool. Kinderen zongen, dansten en lazen voor. Dominee Priem toonde, dat hij een goede
verteller is, die de kinderen ook aansprak.
Tenslotte ben ik heel blij, dat we er in geslaagd zijn een derde kleutergroep te formeren. Gelukkig
hebben we zeer deskundige kleuterleerkrachten, maar er moet wel een heel groot beroep op die
deskundigheid worden gedaan, wanneer de groepen rond de dertig leerlingen groot zijn. Door het
formeren van de inloopgroep kunnen de groepen kleiner gehouden worden en kunnen de kinderen
beter tot hun recht komen. En daar is het ons om te doen.
Hielke Sybesma

NL-Doet
Op 10 maart is er weer NL-Doet, de jaarlijkse klussendag. Dan gaan we er weer tegenaan. Er zijn weer
heel wat klussen te doen. Hieronder een paar de klussen om al vast een beetje in de sfeer te raken:




Herstellen van een klimtoestel op het kleuterplein
Het vernieuwen van de belijning op het grote schoolplein
Weghalen van metalen hekjes

We kunnen nog een aantal handige mensen gebruiken. Wanneer u zin en tijd heeft bent u van harte
welkom op de klussendag. In dat geval kunt u zich melden bij de groepsleerkracht van uw kind(eren)

Liam
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Kaya

Amnesty International in groep 7
Dinsdagmiddag 7 februari kregen de kinderen van groep 7 een gastles
van Amnesty International.
We hoorden overr het werk van Amnesty International en we keken naar
een film over de jongen “Mahir” die uit Syrië is gevlucht.
Via verschillende vluchtroutes kwam hij uiteindelijk in Nederland aan. Hij
zit nu in een AZC in het noorden van het land.
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De oorlog in Syrië eiste naar schatting al zo’n 400 duizend levens. De helft van de Syriërs is op de
vlucht. Zowel het regeringsleger als verschillende gewapende groeperingen maken zich schuldig aan
oorlogsmisdrijven en andere mensenrechtenschendingen.
We gaan Mahir nog zelfgemaakte kaarten sturen. De overhandiging van de postzak met onze kaarten
en brieven wordt door Amnesty gefilmd. We hopen Mahir op deze manier een hart onder de riem te
steken.

Groep 6/7 en 7 naar de film “Storm”
Wat als je er opeens alleen voor staat en iedereen
je vijand kan zijn?
Vol spanning keken de kinderen van groep 6/7 en
7 op 10 februari naar de film “Storm” in de
bioscoop. Wat ze tijdens de geschiedenisles over
Maarten Luther hadden gehoord en gelezen,
kwam tot leven in deze film.
De 12-jarige Storm (Davy Gomez) raakt in een spannend avontuur verzeild als zijn vader Klaas (Yorick
van Wageningen) een nieuwe klus aanneemt. Hij drukt in het geheim verboden teksten in zijn
drukkerij. Storms moeder (Angela Schijf) vindt dit maar niks, omdat het gevaarlijk is om een andere
mening te hebben. Het veilige leventje van Storm komt op zijn kop te staan als Klaas op heterdaad
wordt betrapt bij het drukken van een brief van Maarten Luther.
Storm vlucht net op tijd weg met de originele briefletters en wordt het middelpunt van een
klopjacht. Hij krijgt hulp uit onverwachte hoek als hij Marieke (Juna de Leeuw) ontmoet, een meisje
dat in de ondergrondse tunnels van de stad Antwerpen woont. In een race tegen de klok probeert
Storm zijn vader te redden van de doodstraf. Maar wie kan hij nog vertrouwen?
Wat begint als een angstige vlucht, wordt een dappere strijd voor vrijheid.
2017 is het jaar waarin we herdenken dat Luther 500 jaar geleden zijn 95 stellingen op een kerkdeur
in Wittenberg in Duitsland spijkerde. Hij was het niet eens met de macht van de katholieke kerk en
de rol van de paus. Het begin van de Reformatie. Zijn teksten konden verspreid worden dankzij
medewerking van bevriende drukkers. Daarover gaat ‘Storm Letters van Vuur’.

Schaaktoernooi 2017
Op 25 januari werd het schaaktoernooi voor basisscholen in Ermelo
gehouden. Hier deden ruim 150 kinderen aan mee, een groot en gezellig
schaakfestijn dus. Onze school deed mee met vijf teams. De competitie
werd gespeeld in twee poules. De sfeer was uitstekend; er werd fanatiek
maar vooral ook erg sportief geschaakt. Prachtig om te zien hoe alle
teams in opperste concentratie en vaak in een muisstille zaal, 6 potjes
van 15 minuten speelden.
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De volgende leerlingen van onze school deden mee:
Poule A:
Team 1: Daniël, Alex, Kaya, Joris, Quin
Team 2: Lydia, Joshian, May, Nikita
Poule B
Team 1: Justin, Jort, Jeran, Matthijs
Team 2: Saranne, Tom, Julian, Jitse
Team 3 : Quinten, Amaniël, Yang, Dominique, Tim
Vooral de teams 1 en 2 van poule B deden het erg goed! Zij werden vierde en tweede in hun poule.
Een knappe prestatie. Wat zeker nog een extra vermelding waard is, is dat Julian Kannegieter samen
met een meisje van de Ireneschool de enigen van het hele toernooi waren die alle zes wedstrijden
hebben gewonnen.
Na afloop zijn de prijzen uitgereikt. Direct na afloop werd geconstateerd dat het computer
programma waarmee de uitslagen waren berekend een fout bevatte waardoor wij buiten de prijzen
leken te vallen. De volgende dag heeft de wedstrijdsecretaris de uitslagen handmatig verwerkt en
kwam tot een nieuwe eindrangschikking voor poule 2:
1. Klokbeker 6
2. Juliana 2
3. Klokbeker 5
4. Juliana 1
De organisatie heeft besloten dat Juliana 2 alsnog een beker krijgt voor het behalen van de tweede
plaats. Deze beker is inmiddels uitgereikt.
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Toneelvoorstelling voor de groepen 1,2 en 3
Muizerij verrast de groepen 1, 2 en 3 met de
voorstelling "Suze en de pechvogel." De kinderen
vonden het prachtig! Reuze bedankt!

Belangrijke data
16 februari
21 en 23 februari
27 februari t/m 3 maart
9 maart
10 maart
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Roffel 11
10-minutengesprekken
Voorjaarsvakantie
Roffel 12
NL-Doet

