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Nieuwjaarswens
Ik wens je een ster aan de hemel
een lied dat klinkt door de nacht
en ergens iemand op aarde
die naar je uitkijkt en steeds op je wacht

Ik wens je een hand op je schouders
als je soms huilt van verdriet,
ook de steun van troostende woorden
van iemand die zijn hulp aanbiedt.

Ik wens je een hart vol dromen
die ’t leven mooier zien
en waaraan jezelf veel kan veranderen
met je eigen handen en vingers, alle tien
Elske Brouwer

Directie
Code rood. Het stormt, takken vliegen over het schoolplein, op het kleuterplein is een stuk dak van
golfplaat neergekomen. Vrachtwagens zijn omgewaaid, daken van gebouwen gewaaid, het hele
treinverkeer ligt plat en ook Schiphol is gesloten. Bijzonder. Wat een natuurgeweld. Ik kan daar wel
van genieten, maar het wordt natuurlijk anders, wanneer je schade ondervindt, op wat voor manier
dan ook.
De kerstvakantie is voorbij. Er is zo goed als geen schade. Dat hebben w ook weleens anders
meegemaakt. De nieuwjaarswensen zijn uitgewisseld. Men heeft afgesproken dat we na een
bepaalde datum elkaar geen gelukkig nieuwjaar mogen wensen. Ik vind dat nooit zo’n probleem. Ik
wens u daarom het allerbeste toe voor het komende jaar.
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Morgen, vrijdag 19 januari, hebben we een studiedag. De kinderen hebben daarom een vrije dag. Het
gaat morgen over Begrijpend Luisteren en Begrijpend Lezen. Begrijpend luisteren en lezen zijn heel
belangrijk in ons verdere leven. We horen een verhaal of een boodschap, lezen de krant, we lezen
een boek of een artikel. Vaak moeten we uit hetgeen we luisteren en lezen conclusies trekken. Voor
ons is belangrijk, dat we dit vak op een zodanige manier geven, dat onze kinderen er wat aan
hebben, ervan leren. Belangrijk voor ons is, dat we tips krijgen om de lessen in begrijpend luisteren
en lezen nog beter in te richten dan we al doen.
Hielke Sybesma

Schaaktoernooi voor basisschool leerlingen in Ermelo
Op woensdag 24 januari 2018 organiseert het Veluws Schaakgenootschap het jaarlijks
schoolschaaktoernooi. We vinden het leuk dat er dit jaar weer 7 teams van de Koningin Julianaschool
meedoen. De afgelopen tijd hebben we er op donderdag middag al voor geoefend.
Het toernooi wordt gehouden in het Echos Home aan de Leuvenumseweg 68 in Ermelo.
De zaal is open vanaf 13.00 uur. Het toernooi start om 13.30 uur en om ongeveer 16.00 uur is de
prijsuitreiking. De teams bestaan uit vier kinderen. Ieder team speelt in principe 6 rondes. Omdat de
locatie gedeeltelijk bestaat van de verkoop van consumpties, is het niet toegestaan zelf
meegebrachte consumpties te nuttigen. Alle kinderen die deelnemen aan het
schaaktoernooi krijgen een consumptiebon.
Het is fijn dat een aantal ouders de kinderen er met de auto naartoe willen
brengen. We verzamelen bij school om 13.00 uur en gaan er daarna met auto’s
naar toe. Om ongeveer 16.15 uur is iedereen weer terug bij school. Het is altijd
een gezellig toernooi. We gaan er weer een gezellige middag van maken.
Groet, meester Niek Veen en juf Ciska Dijksterhuis

Gerlinde
Afgelopen maandag hoorde ik een naar bericht over Gerlinde Kok, de moeder van Lisa, Jan en Evan.
Tijdens het gourmetten heeft zij dusdanige brandwonden opgelopen, dat ze met de ambulance naar
het brandwondencentrum in Rotterdam is gebracht. Het gaat gelukkig weer wat beter met haar.
Ik denk dat het leuk zou zijn, wanneer u een kaartje naar haar zou sturen. Gewoon om haar te
ondersteunen.
Adres:
Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam
Afd. Brandwondencentrum kamer 13

18-1-2018

Spechtstraat 49, 3853 VA, Ermelo, 0341-552284

Vrolijke warme truiendag
Elk jaar weer gaat Nederland energieverspilling te lijf: door de verwarming lager te zetten en
energiebesparingssuccessen te delen. Als Julianaschool willen wij hier ook aan mee doen!
Meedoen is simpel:
We zetten 2 februari de verwarming lager. We
trekken een vrolijke warme trui aan en besparen
gezellig en comfortabel 6% energie - en dus 6% CO2 per graad!
Het is dus de bedoeling dat de kinderen deze dag in
een vrolijke warme trui op school komen!
Dus zet 'm in de agenda: op vrijdag 2 februari 2018
vieren we “vrolijke warme truiendag”!

Nieuwe gezichten in groep 1
In groep 1 hebben we weer een paar kinderen verwelkomd. Ze zijn 4 geworden en mogen naar
school. Ze hebben hun eigen gezicht getekend om zich aan u voor te stellen.
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Belangrijke data
19 januari
24 januari
1 februari
2 februari
21 maart
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Studiedag – alle kinderen vrij.
13.30 uur Schaaktoernooi
Roffel 10
Vrolijke warme truiendag
Regionale Onderbouwdag: studiedag kleuterleerkrachten
 kleuters vrij

