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Onvergelijkbaar
In de natuur hebben alle dingen
hun vaste plaats en vaste stek.
Geen boom, geen berg, geen zandkorrel
staat op de verkeerde plek.
Geen tak, zo krom, is overbodig,
geen paddenstoel groeit er zomaar.
Geen wolk, geen windvlaag en grasspriet
is nutteloos en vreemd en raar.
De natuur, die geeft geen cijfers,
zegt niet dat alles beter moet.
Meet niet en zal ook nooit vergelijken,
zoals een mens dat meestal doet.
Daarom is ook elk mens en kind
onvergelijkbaar met elkaar.
Dus laten we het unieke zien
in ieder woord en elk gebaar.
In elke oogopslag en glimlach.
In elke welgemeende daad.
Elkaar in ongelijkheid te ontmoeten,
maakt dat je samen verder gaat.
Chris Lindhout

Directie
Het is lente. En we hebben lente weer. Heerlijk. De natuur ontwaakt, de bloesembomen staan zo hier
en daar al in volle bloei, de bollen zijn tevoorschijn gekomen, het zonnetje is er bij gekomen en het
ziet er allemaal zeer hoopvol uit.
Afgelopen vrijdag is er heel hard gewerkt in het kader van de nationale klussendag NL-Doet. We
hadden veel aanloop van vrijwilligers afkomstig van Landstede en Groevenbeek. Toen die rond het
middaguur weg waren, bleven er een stuk of 7 volhouders over. Zij hebben tot een uur of 5 op de
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vrijdagmiddag doorgewerkt. Geweldig. Bedankt voor jullie inzet. En er is ook heel veel gebeurd. De
belijning op de schoolpleinen is aangepakt, het klim/glijtoestel op het kleuterplein is gerepareerd,
binnen is er geverfd en opgeruimd. Kortom, er is veel werk verzet.
Maandagmiddag hebben we de laatste studiemiddag op het gebied van coöperatieve werkvormen
gehad. De coöperatieve of samenwerkende werkvormen worden ingezet om de betrokkenheid van
de leerlingen op de lesstof te vergroten. Wanneer kinderen alleen maar moeten luisteren, haken ze
na verloop van tijd af. Nu leren ze door samen te werken van en met elkaar. Het gevolg van de
studiemiddagen van de afgelopen twee jaar is, dat coöperatieve werkvormen dagelijks meerdere
malen in verschillende lessen worden ingezet. M.a.w. het onderwijs op de Koningin Julianaschool is
door de inzet van samenwerkende werkvormen verbeterd. Daardoor komen uw kinderen beter tot
hun recht.

Avondvierdaagse Ermelo 2017
VAN MAANDAG 29 MEI T/M DONDERDAG 1 JUNI
( in de brief die de kinderen mee naar hebben gekregen stond helaas een verkeerde datum!!)
Inschrijven en betalen kan op:
MAANDAG 27 MAART EN DINSDAG 28 MAART

Per kind het volledig ingevulde
aanmeldformulier inleveren en betalen
bij de leerkracht. Alles graag in een
envelop met de naam erop!
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Kleedjesmarkt en kledingbeurs
Op woensdag middag 5 april organiseren wij van
14.30 - 16.00 uur een kleedjesmarkt op het
schoolplein. De kosten om met je kleedje op het plein mee te doen zijn 2 euro. Je mag de complete
opbrengst van je verkoop voor jezelf houden. De Family Factory zorgt voor een kraampje waar
drinken en lekkers gekocht kan worden.
Je kunt je opgeven door een mailtje te sturen naar: familyfactory@koninginjuliana.nl
Op woensdag ochtend 19 april organiseren wij de voorjaars-kleding-beurs.
Kleding voor deze beurs kan weer ingeleverd worden in tassen op het podium in de aula.
Dus het is tijd om je speelgoedkast en kledingkast uit te zoeken!!
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Enquête Centrum Jeugd en Gezin Ermelo
Beste ouder/opvoeder,
Hierbij willen wij u uitnodigen om deel te nemen aan een enquête over het Centrum Jeugd en Gezin
(CJG) in Ermelo. Deze vragenlijst is uitsluitend bedoeld voor ouders met kinderen van 0 tot 23 jaar,
wonend in de gemeente Ermelo. Het kost ongeveer 15 minuten om de enquête in te vullen. Wanneer
u de enquête invult maakt u kans op het winnen van een bol.com waardebon van €20,-!
In opdracht voor het Centrum voor Jeugd en Gezin in de gemeente Ermelo doen wij onderzoek naar
de vindbaarheid en werkwijze van het Centrum voor Jeugd en Gezin Ermelo.
Wij zijn als onderzoeksgroep niet in bezit van uw gegevens. Wij zullen de informatie uit de enquête
daarom geheel anoniem verwerken en aan het eind van het onderzoek worden alle gegevens
vernietigd.
U zou ons erg helpen door mee te doen aan het onderzoek. Wanneer u de enquête invult helpt u het
Centrum voor Jeugd en Gezin Ermelo inzicht te geven in hun vindbaarheid voor de inwoners van de
gemeente Ermelo. Ook krijgt het Centrum voor Jeugd en Gezin door deze enquête er zicht op of de
inwoners bekend zijn met hun nieuwe werkwijze. Door de uitkomsten van het onderzoek kan het CJG
Ermelo zo nodig actie ondernemen.
Om mee te doen aan het onderzoek kunt u klikken op de onderstaande knop:

Alvast hartelijk dank voor het invullen van de enquête!
Met vriendelijke groeten,
Miranda Wisselink, Nicole Reimink, Matthijs van de Geest en Annelien Breman
Hogeschool Viaa te Zwolle in opdracht van het Centrum voor Jeugd en Gezin Ermelo

Belangrijke data
29 maart
5 april
6 april
7 april
13 april
14 april
17 april
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Juffendag kleuterbouw
Gastles energie in groep 7 door Wethouder Jan van Eijsden
Kleedjesmarkt (FF)
Verkeersexamen theorie (groep 7)
Roffel 14
08.30 uur Afsluiting Spaanse lessen
Paasviering in de klas
Goede Vrijdag
2e Paasdag

