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ROFFELTJE
Vakantierust
Probeer eens een kwartier niets te doen
Zomaar uit het raam kijken
Turen naar de horizon
Luisteren naar wat je denkt
Wat je tegen jezelf zegt.

Probeer eens te wandelen zonder mobiel
Hard te lopen zonder muziek op je oren
Stil te staan bij een boom
Te kijken naar een mier op het zandpad
Te zien hoe wolken elkaar ontmoeten.

Probeer eens in een kerk te zitten
en niets te verwachten van jezelf
of van iemand of iets anders.

Laten we kinderen leren rust te kennen
Hen voor te gaan in luisteren naar niets
Dit niet te organiseren of te plannen
Ver weg van IPads en tweets
Ze leren stil te zijn, zichzelf te zijn
Ze moeten al zo vaak anders zijn dan ze zijn.
Chris Lindhout
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Directie
De laatste week voor de zomervakantie, de laatste Roffel van dit schooljaar. Vakantie ….. De kinderen
zien er naar uit. Veel van onze leerlingen zijn moe, hebben “het gehad”. De fut is er uit en de accu
moet opnieuw opgeladen worden.
We hebben een goed jaar achter de rug. Er is veel gebeurd en het is allemaal goed gelopen.
Tenminste, ik heb er een goed gevoel over.
Ik wil iedereen, die meegeholpen heeft, dit schooljaar tot een goed schooljaar te maken, hartelijk
bedanken. Zonder de inzet van het team, bestuur, de medezeggenschapsraad, de ouderraad, ouders,
die bij allerlei activiteiten hebben meegeholpen en natuurlijk de leerlingen, om wie alles draait, was
dat nooit gelukt.
Een laatste periode van een schooljaar staat altijd in het teken van afscheid nemen. Afscheid nemen
we van juf Marjo Foppen. Zij heeft hier de afgelopen met inzet en plezier gewerkt. Ik heb haar
geweldige inzet, haar inzicht in kinderen, haar manier van omgaan met kinderen en haar collegialiteit
enorm op prijs gesteld. Ik wil haar namens iedereen bedanken voor alles wat ze voor de PCB Koningin
Juliana heeft betekend. Ik wens haar het allerbeste voor de toekomst. Ze wil samen met haar man en
gezin genieten van haar vrijheid en ik gun haar dat van harte.
Afscheid nemen we ook van de leerlingen van groep 8. Bedankt voor jullie inzet, jongens en meisjes,
voor jullie gein. De ongein wil ik liever maar vergeten. Ik wens jullie heel veel succes toe op jullie
nieuwe scholen.
Behalve deze kinderen zullen we ook sommige ouders, die we jarenlang op school mochten
ontmoeten, niet meer zo vaak zien, omdat hun laatste kind van school is. Hartelijk dank voor uw
belangstelling en inzet voor de school van uw kind(eren) en alle dingen die daarmee samenhingen.
Tot slot wil ik u namens het team allen een prettige en zonnige vakantie en een behouden
thuiskomst toewensen.
Tot ziens op maandag 21 augustus.
Met vriendelijke groet,
Hielke Sybesma

Inloopochtend
Op maandag 21 augustus is de vakantie voorbij. Eigenlijk willen we daar nog niet aan denken, want
de vakantie is nog niet eens begonnen. Ik wil dat ten aanzien van de eerste schooldag toch even
doen.
We houden op de eerste ochtend van het nieuwe schooljaar (dus maandagmorgen 21 augustus) een
inloopochtend. Dat wil zeggen, dat we tussen 9.30 en 11.30 uur op school koffie en limonade klaar
hebben staan, zodat de kinderen mét hun ouders even de (nieuwe) klas, de school, en de juf of
meester kunnen "bekijken".
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Die ochtend is er tijd voor de vakantieverhalen en het nader leren kennen van de "nieuwe" juf of
meester. Tussen de beide tijdstippen kunt u komen en gaan, wanneer u wilt.
’s Ochtends wordt er nog geen les gegeven.
's Middags om 13.15 uur begint het schooljaar pas echt.

Bedankt voor het onvergetelijke afscheidsfeest!!
Bedankt voor het leuke ritje met de kinderen in de huifkar!
Bedankt voor het mooie lied gezongen door alle kleuters!
Bedankt voor het supergrappige toneelstukje!
Bedankt voor alle mooie, lieve cadeautjes groot en klein!
Bedankt voor het ‘bommenspel’ buiten, wat een plezier!
Bedankt voor het ‘grote jufMarjovakantiereisboek’
Bedankt lieve kinderen, ik hou van jullie!
Bedankt collega’s, voor alles!
Bedankt oudercommissie, harde werkers, organisatietalenten!
Bedankt M.R. voor jullie zorg.
Bedankt ouders, voor alle handen, knuffels en lieve woorden.
Bedankt Koningin Julianaschool voor de geweldige tijd!

Met veel passie en plezier heb ik altijd met de kleuters
gewerkt maar nu is het klaar… Ieder eind heeft weer
een nieuw begin. Ons plan is o.a. om door Europa te
reizen met de camper.
We kijken er naar uit!
Voorlopig gaan we nog nagenieten van het fantastische
afscheidsfeest..
Ik wens u en de kinderen een hele fijne zomer en Gods
zegen toe.
Hartelijke groet van Marjo Foppen
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Ouderbedankochtend / Sing-a-song / opbrengst pleinfeest / Kontaanoo
Afgelopen woensdag konden we weer een “Sing-a-song” gehouden bij stralend mooi weer! Wat een
zang- en danstalenten hebben we toch een zang- en danstalenten op onze school!
Op deze ochtend hebben we de ouders bedankt voor hun inzet het afgelopen jaar voor de school van
onze kinderen.
Om 10.15 uur hebben we d.m.v. een grote cheque een mooi bedrag ,
te weten € 1.600 overhandigd aan Stichting Kontaanoo.
De totale opbrengst van het Pleinfeest was € 2.400. De helft hiervan was
voor Kontaanoo, aangevuld met de opbrengst van het zendingsgeld van
de maandagochtenden. Van het bedrag koopt Kontaanoo speeltoestellen
voor hun school in Gambia. Van de andere € 1.200 kopen we speeltoestellen voor onze eigen school.
Om 12.00 uur hebben we afscheid
genomen van de kinderen van groep 8.
Door een erehaag zijn ze van het
schoolplein gegaan, hun nieuwe toekomst
tegemoet. We wensen ze een fijne vakantie
en veel succes op hun nieuwe school!

SCHOOLREISJE
Dinsdag 12 september gaan de kinderen van de groepen 5, 6 en 7 samen op schoolreis.

WE GAAN NAAR SLAGHAREN!
De kosten zullen ongeveer € 22,- per
kind zijn. In de eerste of tweede
week na de vakantie krijgt u het
exacte bedrag te horen en hoort u op
welke wijze u kunt betalen. Ook
ontvangt u dan verdere informatie.
In tegenstelling tot de afgelopen
jaren, gaan de groepen 3 en 4 niet
mee op schoolreisje. Zij gaan het eind
van het schooljaar, tegelijk met de
groepen 1 en 2.
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Op zoek naar leden van de Oudercommissie
Ermelo, 06-07-2017
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Ieder jaar heeft de school een oudercommissie, voor het volgende schooljaar zijn wij weer op zoek
naar nieuwe OC Leden. We zoeken oudercommissie(OC) leden die mee willen helpen de
volgende activiteiten te organiseren zoals:












Sinterklaasfeest
Sportdag en –toernooien
Kerst- en Paasfeest
Attenties in geval van langdurige ziekte van leerlingen
Ouderavonden
NL Doet
Avondvierdaagse
Schoolontbijt
Filmavond van de FF
Bijzondere gebeurtenissen in het belang van het onderwijs
En natuurlijk ons geweldige pleinfeest

Wij vergaderen ongeveer 1 keer per maand op een dinsdagavond. Wij overleggen met de leerkracht
wat er verwacht wordt met een activiteit. Wij denken mee, geven input voor alle activiteiten.
Mocht je geïnteresseerd zijn stuur dan een mail naar OC@koninginjuliana.nl
Met vriendelijke groet,
namens de Oudercommissie
Annemieke Glismeijer
Voorzitter OC

Belangrijke Data
07 juli
21 augustus

23 augustus
31 augustus
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Laatste schooldag
12.00 uur Vakantie t/m 18 augustus 2017
09.30 – 11.30 uur Inloopochtend met Samen Koffie (FF)
13.15 uur Start van het schooljaar
Informatiekalender mee
Kanjerdag
Luizencontrole
19.00 uur Informatieavond 1e ronde
20.30 uur Informatieavond 2e ronde
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Teken
Insectenbeten kunnen erg vervelend zijn. Zo is een steek van een wesp of bij pijnlijk en kan een
muggenbeet erg jeuken. Een belangrijke insectenbeet is de tekenbeet. Het zo snel mogelijk
verwijderen kan ernstige gevolgen voorkomen. Elk jaar worden, volgens cijfers van het RIVM, zo’n 1
miljoen mensen door teken gebeten en van deze tekenbeten krijgt ongeveer 2 op de 100 mensen de
ziekte van Lyme. Dit komt neer op zo’n 25.000 mensen per jaar. Daarvan zijn er per jaar ongeveer
zo’n 1.000 tot 2.500 mensen die er langdurige klachten aan overhouden. Aangezien het tekenseizoen
weer is begonnen, is het goed om blijvend aandacht te vragen voor en de kennis over tekenbeten
weer even op te frissen.

Een tekenbeet
Teken zijn kleine parasieten die leven van het bloed van anderen (zowel van dieren als mensen). Hij
grijpt zich vast in de huid en zuigt dan bloed op. Na een ‘bloedmaaltijd’ die een aantal uren of dagen
duurt, laat de teek weer los. Na de (steek)mug is de teek de meest voorkomende parasiet die ziektes
kan overbrengen. Een besmette teek kan kortweg twee soorten ziektes overbrengen. Allereerst de
bekende ziekte van Lyme en daarnaast de wat minder bekende FMSE (wat door een virus wordt
veroorzaakt). Teken komen voornamelijk voor wanneer de temperatuur wat hoger is. Men spreekt
dan ook wel van het tekenseizoen dat van ongeveer april tot en met november loopt.
1 op de 5 teken in Nederland kan de ziekte van Lyme veroorzaken. Deze ziekte is een besmetting met
de Borrelia-bacterie en kent verschillende stadia.

Als na een tekenbeet een rode huidverkleuring als op de foto ontstaat, is dit erg verdacht voor de
ziekte van Lyme. Deze huidafwijking wordt ook wel erythema migrans genoemd. Erytheem staat voor
roodheid en migrans betekent verspreidend. Dit houdt dus in dat de rode huidafwijking groter wordt.
De huidafwijking ontstaat na ongeveer 5 dagen na de tekenbeet, maar dit kan tot 3 maanden duren.
De voorkeurslokalisaties van teken zijn op de romp, in knieholtes, bilspleet, liezen en onder oksels,
allen dus warme en vochtige plaatsen.
Bij deze huidafwijking kunnen wat malaiseklachten passen zoals lichte koorts, keelpijn, spierpijn en
zich niet lekker voelen. Na verloop van tijd trekken de klachten en de huidafwijking weg. Mocht je nu
de huidafwijking gemist hebben, of er weinig tot geen aandacht aan hebben besteed, dan kan de
volgende fase van de ziekte van Lyme intreden. De klachten van de tweede fasen zijn wijdverspreid.
Voorbeelden zijn: uitvalsverschijnselen van arm of been, gewrichtsontstekingen of
hartritmestoornissen. Daarna kan nog een chronische ziekte van Lyme ontstaan waarbij de ziekte in
ieder geval langer dan een jaar duurt en intensieve behandeling nodig is. Bij de chronische ziekte van
Lyme speelt ernstige vermoeidheid vaak een grote rol.
Mocht je een tekenbeet hebben gehad en maak je je zorgen of je de ziekte van Lyme hebt
opgelopen, dan is het altijd goed om langs de huisarts te gaan voor advies en zo nodig behandeling.
Op tijd behandelen van de ziekte van Lyme kan veel ernstige gevolgen voorkomen.
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Een teek verwijderen
De meeste mensen hebben wel eens gehoord hoe een teek verwijderd moet worden. Belangrijk is
om de teek zo dicht mogelijk op de huid, bij het kopje te pakken met een pincet of tekentang. Dit
omdat als de teek bij het buikje wordt gepakt het zijn maaginhoud kan legen en dit de kans op
infectie met de Borrelia-bacterie juist sterk vergroot. Als er een stukje teek in de huid achterblijft,
dan komt dit er vanzelf weer uit.

Hoe verwijder je een teek:







Verwijder de teek zo snel mogelijk, omdat dit de kans verkleint dat geïnfecteerde teken
bacteriën overdragen;
verwijder de teek met een rustig trekkende beweging zonder te draaien met een pincet of
tekentang (na gebruik goed ontsmetten door uit te koken);
irriteer de teek niet (met alcohol of olie);
desinfecteer het wondje met alcohol (70%) of jodium na het verwijderen van de teek;
noteer de datum en plaats; dit kan nuttig zijn later als er sprake is van besmetting;
meld de tekenbeet bij de huisarts zodat dit in je dossier wordt opgenomen.

Algemene tips:




Een teek komt meestal van onderen en kruipt dan langzaam omhoog. Trek daarom in het
bos, park, duinen, op de hei en/of in hoog gras lange sokken aan en stop broekspijpen in de
sokken. Dit om te voorkomen dat een teek via de broekspijpen naar binnen kruipt;
controleer na ieder bezoek aan het bos, etc. op tekenbeten door een ander of zelf met
behulp van een spiegeltje. Kijk ook goed tussen de haren.
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