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Dat is mijn maat
Wat is de maat, waarmee de liefde wordt gemeten?
Wie kent een toets, waarmee vertrouwen wordt geteld?
Wie kent een schaal, waarop je vriendschap af kunt zetten?
Wie kent een test, waarmee geloof wordt vastgesteld?

Testen en toetsen, registreren en meten.
Onderzoeken en keuren om wàt zeker te weten?

Dat je gelukkig bent? Goed in je vel? Tevreden en dankbaar?
Er is geen tabel, geen schaal en geen norm voor de meeste waardevolle zaken.

Maar de maat waar ik mijn leven op bouw
is Gods oneindige liefde en eeuwige trouw.
Chris Lindhout

Directie
We zijn dus weer begonnen.
Het was vorige week maandag prachtig weer. Veel kinderen waren erg nieuwsgierig naar hun nieuwe
plaats in hun nieuwe klas. Vakantieverhalen werden verteld. Er werd kennis gemaakt met de nieuwe
leerkracht. De Family Factory had ervoor gezorgd, dat iedereen, die dat wilde, buiten een kopje
koffie of thee of een glaasje limonade kreeg met een lekker stuk cake of taart. Zo begonnen we het
nieuwe schooljaar op een heel ontspannen en gezellige manier.
’s Middags begon het echte werk.
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Vanavond kunt u op de informatieavond horen, hoe het programma voor de groep van uw kinderen
er het komende jaar uit ziet. Er zijn vanavond, zodat u verschillende groepen kunt bezoeken.
Volgende week krijgt u ook de uitnodiging voor het eerste officiële (kennismakings)gesprek met de
nieuwe leerkracht van uw kind(eren). Wij willen graag van u weten, welke zaken uw kind belangrijk
vindt, wat uzelf voor uw kind(eren) belangrijk vindt, m.a.w. de nieuwe leerkracht wil uw kind graag
wat beter leren kennen. Daarvoor heb ik hieronder een lijstje, met mogelijke vragen afgedrukt.
Afgelopen maandag was de eerste OC-vergadering van het nieuwe schooljaar. Er waren wat
vacatures, maar gelukkig is de betrokkenheid van onze ouders zodanig, dat we redelijk makkelijk de
open plaatsen konden invullen. De oudercommissie is heel belangrijk voor onze school. Zonder de
ondersteuning van ouders is het een stuk moeilijker om zaken op school te organiseren. We zijn dus
dankbaar, dat u bereid bent zich voor de Koningin Julianaschool in te zetten.
Hielke Sybesma

Ouderbijdrage
In de loop van de volgende week geven we een brief mee naar huis, waarin u wordt gevraagd de
ouderbijdrage over te maken. Deze (vrijwillige) ouderbijdrage bedraagt per kind € 17,50 voor een
heel jaar.
Veel uitgaven, die wij doen, worden niet gesubsidieerd. Daarom vraagt de school van de ouders deze
vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt o.a. besteed aan:









Sinterklaasfeest
Sportdag en –toernooien
Kerst- en Paasfeest
Collectieve ongevallenverzekering
Attenties in geval van langdurige ziekte van leerlingen
Ouderavonden
Avondvierdaagse
Bijzondere gebeurtenissen in het belang van het onderwijs

Wij willen u vragen, dit bedrag over te maken op IBAN NL84 Rabo 0317 7763 63 t.n.v. PCB Koningin
Juliana, Ermelo. Graag onder vermelding van de naam of namen en de groepsnummers van uw
kind(eren).
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Schoolreis
De groepen 5 t/m 7 gaan dinsdag 12 september op schoolreisje. We gaan met de bus naar
Slagharen. De lunch wordt bekostigd en gemaakt door mensen van de O.C. We willen ze hiervoor
hartelijk bedanken!
De kinderen worden rond 8.45 uur op school verwacht. Rond 8.50 uur gaan we nog even de klas in
en om 9 uur vertrekken we. Om 17 uur
hopen we weer bij school terug te zijn.
De kinderen nemen deze dag geen geld
mee. Drinken en een snoepje kunnen ze in
een rugzakje meenemen.
We hebben er zin in!

Goede doelen
Vanaf dit schooljaar hebben we voor een andere opzet voor het ophalen van geld voor een goed doel
gekozen. We willen wat meer inspelen op de actualiteit en mensen helpen waar het op dat moment
nodig is. Denk bijvoorbeeld aan een giro 555 actie, of hulp na een aardbeving of overstroming.
Via de mail en in de klassen kondigen we deze acties aan. We zullen zo`n 3 à
4 keer per jaar meedoen aan een landelijke actie.
Ons sponsorkind Yunge hebben we als school een paar jaar mogen
sponsoren. Deze sponsoring is beëindigd. Yunge is nu 15 jaar en we hebben
haar en haar familie in een belangrijke periode van haar leven kunnen
ondersteunen.

Luizenmoeders
Elke eerste woensdag na een vakantie gaan de luizenmoeders de klassen door. Op de één of andere
onverklaarbare manier blijken er na een vakantie altijd kinderen te zijn, die besmet zijn. In vakanties
leven kinderen af en toe dicht op elkaar. In school is dat sowieso het geval. Wanneer een kind luizen
of neten heeft, willen we dat graag weten, want voor je weet wordt het ene kind door het andere
besmet. De luizenmoeders gaan daarom de klassen door om de kinderen te controleren.
Het afgelopen jaar is een aantal luizenmoeders afgehaakt. De commissie heeft daarom behoefte aan
nieuwe leden. Wanneer u zich wilt inzetten voor een luizenvrije school, dat kunnen luizenmoeders
maar ook luizenvaders zijn
mail: j.luigjes9@chello.nl
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, kunt u zich aanmelden bi Bianca Bosch, telefoon 0611326204 of via de
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Lars Sloof

Ook namens het team van de Koningin Julianaschool van harte gefeliciteerd.

Middagpauze
Ik wil even uw aandacht vragen voor het volgende:
In de school- en pleinregels staat o.a.:
Na het overblijven gaat de verantwoordelijkheid 10 minuten voor schooltijd naar de leerkrachten die
volgens rooster pleinwacht moeten lopen.
Dit houdt in, dat de verantwoordelijkheid voor de op het plein aanwezige leerlingen vanaf 10
minuten voor schooltijd weer bij de school ligt. De verantwoordelijkheid voor de kinderen, die
overblijven, ligt tot die tijd bij de leiding van het overblijven.
Dat houdt ook in, dat de kinderen, die niet overblijven, niet voor 5 over 1 (13.05 uur) op school
moeten komen, want anders gaan verantwoordelijkheden door elkaar lopen. De leiding van het
overblijven heeft geen verantwoordelijkheid over kinderen, die niet overblijven. Zij kunnen dus ook
niet optreden, wanneer er iets gebeurt.
Rond 10 minuten voor schooltijd wordt de verantwoordelijkheid overgedragen aan de pleinwacht.
Vanaf dat tijdstip heeft de pleinwacht zeggenschap over alle leerlingen op het schoolplein.

Kennismakingsgesprekken
Op 11 en 14 september zijn er kennismakingsgesprekken met de leerkracht(en) van de nieuwe
groepen.
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De vragenlijst hieronder geeft mogelijkheden voor het kennismakingsgesprek met de leerkracht(en)
van uw kind(eren).
U hoeft het niet in te vullen, maar we vinden het wel fijn als u a.d.h.v. deze punten het één en ander
kunt vertellen over uw kind.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wat wilt u graag vertellen over uw kind?
Gaat uw kind met plezier naar school?
Wat zijn positieve kanten van uw kind?
Wat zijn dingen die uw kind (kunnen) belemmeren in zijn/haar functioneren?
Wat is belangrijk in de manier waarop u met uw kind omgaat? / Welke aanpak hebt u voor uw
kind?
Met welke kinderen speelt uw kind veel buiten school?
Welk vak/welke les vindt uw kind het leukst?
Wat voor spel speelt uw kind thuis? Kan uw kind goed zelf spelen of heeft het ideeën nodig?
Zijn er nog bijzonderheden die met de gezondheid van uw kind to maken hebben?
Zijn er verder nog dingen die u wilt vertellen?
Zijn er bijzonderheden in het gezin?

Mobiele telefoons
Net als afgelopen schooljaar willen we de kinderen niet verbieden de mobiele telefoons mee naar
school te nemen. We vragen ze wel de mobieltjes bij binnenkomst in het daarvoor bestemde mandje
te leggen. De ervaring heeft geleerd, dat kinderen onder schooltijd worden afgeleid en zich laten
afleiden door hun mobiele telefoons. Dat vinden wij een ongewenste situatie. Vandaar dat we de
telefoons onder schooltijd verzamelen in een mandje.

Belangrijke data
31 augustus
11 en 14 september
12 september
13 september
14 september
18 september
26 september
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19.00 uur Informatieavond 1e ronde
20.30 uur Informatieavond 2e ronde
Kennismakingsgesprekken
Schoolreis groep 5 t/m 7
Studiedag – alle kinderen vrij
Roffel 2
19.30 uur MR-vergadering
Fietsenkeuring

