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ROFFELTJE

>

Trouw
Dat is een woord
dat je vaak in liedjes hoort.
Kostbaar iets.
Een mooi idee.
Maar trouw zijn,
écht trouw zijn,
trouw zijn valt niet mee.

Trouw is de vriend die op je wacht
en die jou laat schuilen.
Trouw de vriendin die met jou lacht
en met jou kan huilen.
Trouw ben jij zelf als je naast iemand staat,
als je een moeilijke weg met hem gaat.
ook al duurt het wel lang
en ben je moe en bang.
Greet Brokerhof-van der Waa

Directie
Het wordt kouder, zeggen de mensen die het kunnen weten. Maar winter, sneeuw, laat staan ijs …..?
Ik vind het altijd wel lekker, een periode met kou. Ik heb het idee, dat een tijdje kou er ook voor
zorgt, dat de mensen minder last hebben van griep en zo. Er zijn er nogal wat, kinderen en
volwassenen, die last hebben van griepverschijnselen, ook op school.
Ondanks dat zijn de 10-minutengesprekken in goede orde verlopen, op één na: Netty Bosse moest
afhaken….. Haar gesprekken worden naar een later tijdstip verschoven.
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Afgelopen maandag zijn de schoenendozen van de actie “Schoenmaatjes” door verhuisbedrijf Van
Beek opgehaald. Uiteindelijk konden 121 dozen in de auto geladen worden. Van Beek zorgt er ook
voor, dat de schoenendozen op het verzamelpunt in Apeldoorn terecht komen. Geweldig, dat we
samen kinderen in landen, die het veel minder goed hebben dan wij, een verrassing kunnen geven.
December is de drukste maand, maar m.i. ook de gezelligste maand van het jaar. We beginnen met
Sinterklaas. Ik geef toe, daar worden de kinderen wel druk van. Maar, bij ons is zwarte piet nog
gewoon zwarte piet. Volgende week dinsdag mogen we de Sint en zijn gevolg weer verwelkomen op
de Koningin Julianaschool. Hoe hij komt is nog even een geheim.
Ik wens u allen een gezellige decembermaand toe.
Hielke Sybesma

NB
De leerkrachten hebben op 21 maart 2018 een studiedag. Dan zijn alle leerlingen vrij. Deze datum
staat niet op de kalender. Graag even toevoegen.

Enquete
Enkele weken geleden heeft elke oudste kind een envelop met enquête mee naar huis gekregen. We
hebben al een heel aantal enquêtes terug maar zouden graag nog meer reactie van ouders krijgen.
Heeft u hem nog niet ingevuld wilt u dit dan alsnog doen. Het kan nu ook digitaal via onderstaande
link. Alvast bedankt.
Online enquete
Let op: Heeft u al een papieren versie ingevuld, vul dan geen digitale versie in.

Edukans schoenmaatjes
Julianaschool doet mee met schoenendoosactie.
Ook dit jaar zijn de kinderen op de Julianaschool erg druk met de schoenendoosactie.
Edukans heeft met zijn actie “Schoenmaatjes” de schoenendozen geleverd. Simon maakt, met zijn
tong uit zijn mond, van zijn schoenendoos een echt kunstwerk.
De knuffel van Sven en het rokje uit de verkleedkist van Feline gaan in de prachtige schoenendoos
een lange reis maken.
Kaya en Quin uit groep 8 vullen hun eigen schoenendoos. Wietse is ook opzoek naar spulletjes,
tandpasta, schriften en kleurpotloden. Cadeautjes voor kinderen uit arme landen.
De dozen worden in het voorjaar uitgedeeld in landen als Albanië, Moldavië, Ghana, Sri Lanka en
Irak. Veel kinderen daar leven in moeilijke omstandigheden. Een schoenendoos is voor hen een
cadeau om nooit te vergeten.
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De Opa van Feline de Groot van Verhuisbedrijf Van Beek brengt de schoenmaatjes naar Apeldoorn.
De Julianaschool zorgt voor 121 mooi gevulde schoenendozen. Een prachtig resultaat.

Sinterklaas en doorlopende schooltijden
Op 5 december komt traditioneel Sinterklaas weer bij ons op school. Wij hanteren die dag
doorlopende schooltijden: Groep 1 en 2 zijn om 12.00 uur vrij. De rest van de groepen om 14.00 uur.
6 december hebben wij een studiedag. Dan zijn alle kinderen vrij.
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Family Factory

familyfactory@koninginjuliana.nl

Belangrijke data
4 december
5 december
6 december
14 december
21 december
22 december
21 maart
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15.15 uur: tentoonstelling surprises/cadeautjes
Sinterklaas op school  doorlopende schooltijd (zie boven)
Studiedag team  kinderen vrij
Roffel 8
14.30 uur Inloopspreekuur SMW/GGD
Kerstviering in de kleuterbouw (in de klas)
Kerstviering in de groepen 3 t/m 8 (in de klas)
12.00 uur Kerstvakantie
Extra studiedag leerkrachten  kinderen vrij
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