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ROFFELTJE

>

Directie
Mijn kind,
Jij sloop op kousenvoeten hier de kerk in
en ging stil zitten voor het welkomstwoord
als grijze muis verstopt in ´n hoekje achterin
maar Ik heb jouw gebed zo vol berouw gehoord.
Jij durft niet meer te hopen op een nieuw begin
maar Ik kijk naar de toekomst, niet naar het verleden.
Daarin heb Ik een taak voor jou, op maat gemaakt
en die begint- verbazingwekkend - heden!
Het enige dat Ik je vraag: “Heb je Mij lief?”.
Dat mag de basis zijn van alles wat je doet
trek met het Goede Nieuws de wereld in
en weet, Mijn Kind, Ik heb je lief….
Voorgoed!
Je hemelse Vader
(naar Joh. 21:15-17)

Na Pasen ziet de wereld er anders uit. Zo mogen we ’t in elk geval beleven. Alles heeft nieuw licht
gekregen: het licht van Pasen! Het is het “aanlichten” van de nieuwe morgen en van de nieuwe wereld,
waarin geen lijden meer zal zijn.
Ook in de klassen mochten we samen met de kinderen Pasen vieren. We vierden dat met een door de
OC prima georganiseerd Paasontbijt. Ik hoop, dat u thuis ook goede Paasdagen hebt gehad en dat u er
weer tegen kunt, tegen de beslommeringen van elke dag. Een geestelijke bodem kunnen we in deze
onzekere tijd best gebruiken!
Pasen wil zo’n bodem zijn. Een stevige grond, waarop we kunnen staan en waarvandaan we verder
kunnen gaan, het leven van alle dag tegemoet. En we weten, dat Pasen voor het begin van ons nieuwe
leven staat. Laten we die gedachte vasthouden!
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De kinderen van groep 8 hebben deze week de Centrale Eindtoets gemaakt. De kinderen hebben goed
hun best gedaan en ik heb daarom ook alle vertrouwen in een goede afloop. De uitslag krijgen we
binnenkort.
Vandaag zijn de Koningsspelen op het terrein van voetbalvereniging EFC.
Het feest voor de groepen 2 t/m 4 zal `s ochtends om 9.00 uur op bij EFC beginnen. De kinderen
worden hier door hun ouders naar toe gebracht. De kinderen van groep 2 kunnen om 11.45 uur bij EFC
worden afgehaald. De kinderen van de groepen 3 en 4 lopen met de leerkracht terug naar school.
’s Middags zijn de groepen 5 t/m 8 aan de beurt om de spelletjes te doen. Zij worden om 13.00 uur bij
EFC verwacht. Om 15.15 uur gaan ze op eigen gelegenheid weer terug naar huis, of worden door hun
ouders afgehaald.
Daarna gaan we genieten van de meivakantie.
We zien elkaar hopelijk weer op maandag 8 mei.
Hielke Sybesma

Projectweek
De tweede week na de meivakantie, in week 20 op maandag 15 mei,
starten we met de projectweek. Het thema van dit jaar zal zijn
“landen”. Ons eigen land zal bij de kleuterbouw aan de orde komen.
De overige groepen stellen een land in Europa, of een land in de
wereld centraal.
We sluiten de projectweek af op dinsdag 23 mei.
We hebben die dag doorlopende schooltijden. Dat houdt in, dat we
tussen de middag op school eten en de kinderen om 14.00 uur vrij
zijn.

CAO
Het primair onderwijs (basisonderwijs) is de laatste tijd behoorlijk in het nieuws. Er is een nieuwe cao
afgesloten, die was bedoeld om werkdrukvermindering voor de leerkrachten tot stand te brengen,
maar dat wordt door de betrokken leerkrachten anders ervaren. Het enige dat duidelijk is geworden, is,
dat de werkweek van 36 uur naar 40 uur is gegaan en dat leerkrachten de keuze hebben om òf langer
te werken voor het zelfde salaris òf om minder te gaan verdienen. Na 15 jaar op de ‘nullijn’ te hebben
gezeten, was vorig jaar het salaris in het basisonderwijs juist weer wat omhoog gegaan. Het lijkt er op,
dat de salarisverhoging van vorig jaar op deze manier weer wordt afgepakt.
Hieronder heb ik een artikel afgedrukt, dat ik vond in de nieuwsbrief van “Ouders van Waarde”, een
soort vakbond van ouders in het Christelijk Onderwijs.
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Leraar basisschool heeft genoeg van laag salaris (PO)
Ruim 38000 leraren in het basisonderwijs zijn hun lage salaris en de grote klassen zat. Zij hebben zich
aangesloten bij een protestbeweging. Een groeiende groep basisschoolleraren heeft er genoeg van om
honderden euro's per maand minder te verdienen dan collega's in het voortgezet onderwijs. Ze willen
gelijke salarissen en kleinere klassen.
De actie is tot stand gekomen nadat basisschoolleraar Paul de Brouwer een paar weken geleden de
Facebookgroep 'PO in actie' opende. Sindsdien kreeg hij grote steun van collega's. De doelstelling van
Brouwer is bewustwording over de ongelijkheid.
“We hebben dezelfde opleidingsgraad als een tweedegraads docent in het voortgezet onderwijs en ons
beroep is zwaarder door de vele niveauverschillen in de klas, maar we verdienen honderden euro's
minder.” Een leraar basisonderwijs verdient als maximumsalaris zo'n 3500 euro bruto. Een
tweedegraads docent in het voortgezet onderwijs een kleine 4000 euro bruto. Er wordt al gesproken
over acties en stakingen in september op Facebook.
Hoe dit afloopt, is moeilijk in te schatten. Dat het serieus is, is wel duidelijk. De leerkrachten in het
basisonderwijs hebben een zwaar beroep, ondanks de goede vakantieregeling. De groepen zijn groot,
er zijn veel niveauverschillen en u als ouder verwacht terecht van ons, dat we uw kind tot zijn of haar
recht laten komen. Daar werken we hard aan. Daar zijn we ook in de eerste plaats voor aangesteld.
Maar waar het ook om draait, is dat er blijkbaar van een leerkracht wordt verwacht, dat hij of zij steeds
maar beschikbaar is, dat hij of zij aanwezig is bij sporttoernooien in zijn of haar vrije tijd, dat ze
bijvoorbeeld meelopen met de avondvierdaagse, etc.
Op de PCB Koningin Juliana werken zeer gemotiveerde mensen. Zij hebben het beste voor met de
kinderen, waarvoor zij op school verantwoordelijk zijn. Dat we gemotiveerde en gedreven leerkrachten
hebben, wil echter niet zeggen dat het vanzelfsprekend is, dat ze altijd maar weer aanwezig zijn bij
activiteiten, die zijdelings met de school te maken hebben. We willen er zijn voor onze primaire taak:
Het geven van goed onderwijs!!!
Via onderstaande links kunt u doorklikken naar de
facebookpagina en de website van “PO in actie voor
ouders”
Facebook-groep
Website van POinactie

Formatie
Ik had u heel graag de groepsverdeling voor het komende schooljaar willen vertellen. Helaas zijn we
door zaken, die te maken hebben met de nieuwe cao, nog niet zo ver.
De groepsformatie is afhankelijk van het aantal leerlingen op 1 oktober. Onze school staat in een wijk,
waarin minder kinderen geboren worden. Dat zorgt voor lagere leerlingenaantallen. Minder leerlingen
betekent minder geld en daardoor kunnen dus minder leerkrachten betaald worden.
Voor volgend schooljaar houdt dat in, dat er 8 groepen geformeerd kunnen worden in plaats van 9.
Volgend schooljaar zal er daardoor geen combinatiegroep 7/8 zijn.
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Marjo Foppen neemt na dit schooljaar afscheid van het onderwijs en gaat dan met welverdiend
pensioen. Dat vinden we jammer, maar we hebben voor de opengevallen plaats in de kleuterbouw
gelukkig al een oplossing gevonden.
De kwaliteit van het onderwijs op de Koningin Julianaschool blijft onverminderd hoog. We hebben
geweldige en gedreven leerkrachten, die hun werk op een uitstekende manier doen. Leerlingen, die dat
nodig hebben, zullen net als nu extra aandacht krijgen, in of buiten de groep. We zorgen er ondanks
alles voor, dat uw kind tot zijn of haar recht komt.

Verkeersexamen
De kinderen van groep 7 hebben vorige
week meegedaan aan het
verkeersexamen. Het theoretisch examen
heeft iedereen gehaald. Voor het
praktische gedeelte is op één na iedereen
geslaagd. Deze week hebben de kinderen
hun diploma’s gekregen.

Belangrijke data
21 april
24 april t/m 5 mei
27 april
4 mei
5 mei
10 mei
14 mei
15 mei
15, 16 en 17 mei
17 mei
16 en 18 mei
18 mei
23 mei
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Koningsspelen
Roffel 15
Meivakantie
Koningsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Luizencontrole
Moederdag
Start Projectweek
Schoolkorfbaltoernooi Dindoa
12.30 Afsluiting Beweegdiploma kleuterbouw in de Balverszaal
10-minutengesprekken
Roffel 16
Afsluiting Projectweek
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Pleinfeest 2017
Beste ouders en verzorgers,
De jaarlijkse zendingsdag heeft een naamswijziging ondergaan, want vanaf nu heet het
Pleinfeest. Geen apart thema meer, maar wel de leukste activiteiten die jullie gewend zijn.

VRIJDAG 16 JUNI 2017
Tijdens deze spelmiddag gaan we allerlei activiteiten organiseren. Op deze spelmiddag
kunt u op het schoolplein een kaart kopen, waar de kosten per activiteit op afgestreept
worden. Kaarten zijn er in allerlei bedragen te kopen en er zijn al spelletjes en activiteiten
van af € 0,25. Het zou fantastisch zijn als jullie met zoveel mogelijk naar het pleinfeest
komen! De opbrengst zal voor 50% worden besteed voor het plein van de bovenbouw en
de andere 50% steunen wij met veel plezier het kinderproject Madina Salaam van
Stichting Kontaanoo.

Vrijdag 16 juni zijn de kinderen vanaf 12.00 uur vrij en wij verwachten iedereen vanaf
14.30 uur weer op school voor een gezellige middag. De spelletjes beginnen om 14.30
uur en eindigen omstreeks 18.30 uur. Daarna is er nog gelegenheid om gezellig na te
praten en te drinken, de catering blijft extra lang open!

We willen u vragen om uw medewerking voor deze dag. Voor het opbouwen, materialen
ophalen, de spelletjes begeleiden en de traditionele lekkernijen hebben we uw hulp héél
hard nodig. Er zijn ongeveer 50 vrijwilligers nodig om er een groot feest van te maken.
Alle kinderen ontvangen deze week een antwoordstrook. Wilt u deze vóór 12 mei weer
ingevuld inleveren?
Komt u ook? Zonder ù geen groot feest!
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Antwoordstrook vrijwilligers Pleinfeest

Wilt u onderstaand strookje invullen en vóór 12 mei inleveren bij de leerkracht van
uw kind?
Of…..
U mag zich ook aanmelden via de mail bij oc@koninginjuliana.nl
Vermeld in de mail erbij hoe u ons kunt helpen.
---------------------------------------------------------------------------------------Ja, ik help mee op 16 juni a.s.:
o vanaf 8.30 materialen ophalen, beschikbaar voertuig nee/ja, nl ...........
o vanaf 8.30 uur opbouwen van o.a. spelletjes en tenten.
o van 14.30-16.30 uur spelletje of activiteit begeleiden
o van 16.30-18.30 uur spelletje of activiteit begeleiden
o vanaf +/- 19.00 uur met opruimen
Naam: ………………………………………………(m/v)

Naam kind: ………………………………

Tel.nr.: ………………………………………………………… Groep:…………………
--------------------------------------------------------------------------------------Ja, ik help mee d.m.v. het bakken van een :
o cake
o boterkoek
o kruidkoek
o muffins
o .............................. taart
o iets anders, nl………………………………
(evt. voorgesneden inleveren op 16 juni in de keuken van school)

Naam: …………………………………………………………

Naam kind: ……………………………………………

Tel.nr.: ………………………………………………………… Groep:

…………………

Mocht u een voorkeur hebben van een activiteit of spelletje, meld dat er dan even bij,
dan probeer ik iedereen naar tevredenheid in te delen..
In de week van het Pleinfeest laat ik u weten waar u staat ingedeeld.

Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten,
Oudercommissie Koningin Julianaschool
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