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ROFFELTJE
Alles is anders
Natuurlijk houd ik van een bos rode rozen
En een handvol witte anjers maakt me rijk.
Maar een kleurig boeket heeft dat tijdloze,
Die kleurenpracht maakt dat ik telkens kijk.
Natuurlijk, de zang van een vogel uit het zuiden
En de zang van een leeuwerik is ongeëvenaard.
Maar geef mij een bos vol verschillende geluiden,
Ieder naar zijn afkomst en ieder naar zijn aard.
Een blad, dat omlaag valt, van een boom losgeraakt
Is zo mooi, maar stel dat alle bladeren zo waren.
Het is juist het verschil dat het bos zo mooi maakt
Al die vormen van die duizenden exemplaren.
De eenheid in verscheidenheid is één groot wonder.
De bloemen, de vogels, de bladeren, het veld.
Dat leert ons dat alles uniek is en bijzonder
En dat te waarderen in respect is wat telt.
In respect de verschillen te accepteren
Dat maakt het leven tot een groot feest.
Want bij onszelf en de natuur kunnen we leren:
Er is nog nooit iets hetzelfde geweest.
Chris Lindhout
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Directie
Ik schrok deze week. Over een dikke drie weken is het al vakantie. Het weer kan wel als vakantieweer
omschreven worden. Heerlijk is het en je kunt ’s avonds nog een hele tijd in de tuin zitten met een
versnapering. Maar zoals altijd moet er nog heel veel gebeuren.
De voorbereidingen voor het zendingsfeest/pleinfeest, dat morgen door onze Oudercommissie
wordt georganiseerd, zijn al een paar weken aan de gang. Dat wordt vast weer een geweldig feest
met hopelijk een mooie opbrengst. Ik vind het steeds weer geweldig dat er ouders binnen de school
zijn, die vrijwillig het onderwijs van de school ondersteunen. In dit geval de Oudercommissie, die
deze behoorlijk grote organisatie op de schouders heeft genomen.
We gaan de komende weken het schooljaar afsluiten met allerlei belangrijke zaken: rapporten, 10minutengesprekken, schoolreisje van de kleuters, kamp, musical en afscheidsavond van groep 8,
sing-a-song …….
Maar tussendoor is het ook nog onrustig in basisonderwijs. U heeft het in de media kunnen volgen.
Het is niet eerlijk dat docenten in het voortgezet onderwijs met hetzelfde opleidingsniveau meer
verdienen dan docenten in het basisonderwijs, de werkdruk is hoog en het lerarentekort is enorm. Al
maanden laten leraren uit het basisonderwijs van zich horen. Recent kwam er een initiatief bij. Er is
een prikactie aangekondigd op 27 juni, omdat de minister en staatssecretaris maar blijven zeggen,
dat het goed is geregeld in het basisonderwijs, dat er niet extra geïnvesteerd hoeft te worden en dat
de kwaliteit van het onderwijs goed is. Het team van
de Koningin Julianaschool is bezorgd over de
toekomst van ons basisonderwijs en gaat daarom
samen met vele basisscholen in het land op 27 juni
meedoen aan de prikactie. Ik zal daar volgende week
in een extra editie van de Roffel speciaal aandacht
aan besteden.

Amerikaanse Picknick
Op donderdag 6 juli houden wij onze traditionele Amerikaanse Picknick op Strand Nulde.
Iedereen is welkom, dus ook oudere en jongere broertjes en zusjes.
Neem wat lekkers mee voor op de gezamenlijke tafel. Het maakt niet uit of dit culinair is of
eenvoudig... alles bij elkaar wordt het een heerlijk veelzijdig buffet.
Borden, bestek, bekers en drinken regelt ieder gezin voor zich zelf.
Kleedje, hapje, drankje, blije kinderen, zonnetje.... wij hebben er zin in!
De flyer is als bijlage onder de agenda toegevoegd
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Zendingsdag / Pleinfeest
Vaderdag
Schoolreis kleuters
Kamp groep 8
Prikactie POinactie, leerkrachten staken van 8:30 t/m 9:30 uur
Rapport 3
10-minutengesprekken volgens intekenlijst
Roffel 19
Afscheidsavond groep 8
Schoonmaakavond kleuterbouw
10.45 Wisselmoment
Ouderbedankochtend met sing-a-song
Amerikaanse Picknick op strand Nulde (FF)
Roffel 20
Laatste schooldag
12.00 uur Vakantie t/m 18 augustus 2017
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Vrijdag, 16 juni
GROOT PLEINFEEST
“Fifty-Fifty”
van 14.30 tot +/- 18.30 uur.
Ballenbak, “El Mexicano”, ballenvangen,
schminken, ballonprikken, “Hielke’s-loterij”
en rad van fortuin met hele mooie prijzen,
eten en drinken en nog véél meer….
Gesponsord door de ondernemers van Ermelo en omstreken.
De opbrengst van deze dag komt voor 50% ten goede
aan ons zendingsdoel:

Kinderproject Madina Salaam van
Stichting KONTAANOO
en 50% wordt gebruikt voor vervanging
speeltoestellen.

Komt U ook? Zonder ù
geen groot feest!
Koningin Julianaschool, Spechtstraat 49, Ermelo
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