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ROFFELTJE

>

Dank u wel
Soms heb je van die dagen, dan gaat er niks vanzelf.
Dan vind je alles moeilijk en dan denk je bij je zelf:
was deze dag maar vast voorbij. Ik vind er niks meer aan.
Het rare is, dat zulke dagen vaak heel langzaam gaan.
En dagen, die zo leuk zijn dat niemand ze vergeet,
zijn veel te kort. Die zijn meestal om voor je het weet.
Soms heb je van die dagen, die gaan ons veel te snel, God.
En dan vergeet je bijna om te zeggen: “Dank u wel, God”.

Directie
Wij willen van elkaar graag weten hoe de dingen gaan en we verwachten van elkaar, dat we elkaar
informeren over zaken, waar we samen mee te maken te hebben.
Communiceren heet dat.
Communiceren is moeilijk. Er zijn altijd weer dingen, die volgens sommigen ook genoemd hadden
moeten worden of er zijn zaken, die anders gezegd hadden moeten worden of er zijn zaken die juist
weg gelaten hadden moeten worden. Communiceren doen we eigenlijk nooit goed genoeg.
Wij, op de PCB Koningin Julianaschool, willen wel zo goed mogelijk communiceren. We willen
daarnaast ook heel graag weten, hoe u over activiteiten, die wij op school organiseren, denkt. Zodat
wij daar weer op kunnen inspelen.
Wij hebben geweldige ouders die met ons meedenken. Vanuit de Oudercommissie is het idee voor
een Ouderenquête gekomen. Een korte vragenlijst over activiteiten van de school, waar u als ouders
en kinderen mee te maken hebt. Hoe organiseren we bijvoorbeeld de kerkelijke feestdagen en wat
vindt u daarvan en wat denkt u bijvoorbeeld van de nieuwsbrief van de school. Uw antwoorden
daarop zijn voor ons erg belangrijk.
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Volgende week donderdag 9 november krijgen de kinderen de enquête in een enveloppe mee naar
huis. We hopen, dat u even de tijd zult nemen om te vragenlijst te beantwoorden en mee terug te
geven naar school.
Hielke Sybesma

Nationaal schoolontbijt
Volgende week dinsdag gaan we, in groep 3 t/m 8, onverwacht toch mee doen
aan het Nationaal Schoolontbijt. Uw kind(eren) hoeven dus dinsdagmorgen niet
uitgebreid te ontbijten. Ze krijgen op school brood met beleg en melk. We willen u
vragen de kinderen maandag een bord, een beker en bestek mee te geven. Dan
kunnen we alles maandagmiddag klaarzetten voor de dinsdagmorgen.

Spaarzegels Boni en Plus
Momenteel kan er bij de BONI en de PLUS weer gespaard worden voor een boodschappenpakket. Als
u zegeltjes over hebt omdat uw eigen kaart al vol is en u niet genoeg zegeltjes meer hebt voor nog
een volle kaart of omdat u te weinig hebt voor een volle kaart, zijn de zegeltjes bij ons welkom in de
blauwe box op de kast bij de ingang van de school. Wij plakken alle losse zegeltjes op een kaart en
proberen zo weer volle kaarten te verzamelen voor een boodschappenpakket. Hiermee hopen we
een aantal gezinnen blij te kunnen maken. Alvast bedankt!

Welkom in groep 1

Na de herfstvakantie zijn Isa, Thomas en Brian bij ons in de klas gekomen.
Wat fijn dat jullie er zijn. Het wordt steeds gezelliger.
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Wat een verrassing. Vanmorgen hebben we nieuwe meubels gekregen in de huishoek!!
DANK JE WEL!!!!!

Actie Schoenmaatjes van Edukans komt eraan:
Het is bijna Sinterklaas. Veel kinderen vragen zich af wat zij dit
jaar zullen krijgen......
Maar niet alle kinderen krijgen cadeautjes.....
Wij willen er graag voor zorgen dat een aantal van deze kinderen
toch een leuk cadeau ontvangen. Maandag 20 november krijgt
iedereen een schoenendoos mee naar huis. Deze mogen
ze vullen voor een ander kind. U kunt, samen met uw kind de
doos het beste vullen met pennen, schriften, (kleur)potloden,
tandenborstel, tandpasta, zeep, knuffel etc. Het is ook leuk om
de kinderen iets te laten weggeven van hun eigen speelgoed (als
het maar schoon en netjes is….) In de volgende Roffel meer…..
Voor meer informatie kijk op http://www.edukans.nl/schoenmaatjes

Schaaklessen
Eind januari 2018 zal het schaaktoernooi weer plaatsvinden. We zijn op zoek naar
een paar ouders of opa's en oma's die ons een aantal weken voorafgaand aan het
toernooi willen helpen bij het geven van schaak(oefen)lessen aan de kinderen van
onze school, die hieraan mee willen doen.
We hopen een paar enthousiaste mensen hiervoor te mogen begroeten.
U kunt zich hiervoor opgeven bij juf Ciska.
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De kindermonitor is gestart!
Dit najaar voert de GGD een groot onderzoek uit naar de gezondheid en leefstijl van kinderen tussen
de 0 en 12 jaar. Het gaat onder andere over voeding, bewegen, slapen en mediagebruik.
We vragen alle ouders met kinderen in die leeftijd om een online
vragenlijst in te vullen.
Doet u ook mee? Dat is belangrijk omdat:
•
•

Ouders de experts zijn als het om kinderen gaat. Uw mening
telt!
De uitkomsten van het onderzoek helpen de GGD, gemeenten
en jeugd(gezondheids)organisaties. Zij kunnen hun plannen en
activiteiten hiermee goed laten aansluiten bij de wensen van
ouders.

Klik op www.kindermonitornog.nl om de vragenlijst in te vullen. De vragenlijst is anoniem, uw
antwoorden zijn niet terug te leiden naar u of uw kind.
Meer informatie over het onderzoek is HIER te vinden.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

21e EEUWSE VAARDIGHEDEN
“We leven in een snel veranderende wereld waarin nieuwe technologieën en digitalisering steeds
meer centraal komen te staan.” “De kinderen die nu naar school gaan komen in banen terecht
waarvan we het bestaan nog niet eens weten.” Dit zijn veel gehoorde uitspraken wanneer er
gesproken wordt over de ontwikkelingen in de 21e eeuw. Maar hoe bereid je kinderen daarop voor?
Want welke kennis is daarvoor relevant en wat moeten kinderen kunnen?
Ook in het onderwijs zijn de veranderingen terug te zien. Het onderwijs verandert langzaam van
kennisoverdracht naar kennisconstructie, waarin geleerd wordt door samen met anderen kennis te
creëren. Om kinderen voor te bereiden op het werken en leven in de 21e eeuw wordt gesteld dat het
vermogen om te leren belangrijker is dan het opslaan van kennis. Kinderen moeten dus leren om te
leren, om op die manier zich aan te kunnen passen aan de veranderende wereld.
Om in te kunnen spelen op de snel veranderende wereld, zijn er 11 vaardigheden bedacht die in de
nabije toekomst nodig zijn om te kunnen functioneren en bij te kunnen dragen aan de samenleving.
Dit worden 21e eeuwse vaardigheden genoemd.
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Een deel van deze vaardigheden komen onbewust al terug in het leren. Zo werken kinderen
bijvoorbeeld samen of moeten creatief denken om tot een oplossing te komen. De kunst is echter
om deze vaardigheden in het leren te verweven. Dit als ingrediënten van een taart: de vaardigheden
staan niet los van elkaar, maar komen altijd samen met andere vaardigheden en kennis terug. Ook
hoeven niet alle vaardigheden in elke samenstelling terug te komen; de verhouding en samenstelling
verschilt per situatie.
Net als bijvoorbeeld leren lezen helpt het om ook thuis te oefenen met de 21e eeuwse vaardigheden.
Hierdoor kunnen kinderen er optimaal mee oefenen en worden ze zo goed mogelijk voorbereid op
de toekomst. Dit bijvoorbeeld door je kind mee te laten denken en beslissen in bepaalde situaties en
kennis te laten maken met verschillende culturen. Ook is het belangrijk om open te praten over het
gebruik van bijvoorbeeld smartphones en tablets; praat over de situaties die zich voor kunnen doen
en leer ze de balans vinden tussen online en offline zijn.

Belangrijke data
7 november
13 november
14 november
15 november
16 november

21 november
5 december
6 december
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Nationaal Schoolontbijt voor groep 3 t/m 8
Start schoolfruit
20.00 uur OC-vergadering
Rapport 1 wordt meegegeven
Roffel 6
Informatieavond over de Energiecoöperatie (groene stroom en
zonnepanelen) – Koningin Julianaschool
10-minutengesprekken
Sinterklaas op school  doorlopende schooltijd
Studiedag team  kinderen vrij

