Spechtstraat 49, 3853 VA, Ermelo, 0341-552284

ROFFELTJE

>

God woont in de Fokke Simonszstraat
Ik hoorde van een zeereerwaarde
en hoogbejaarde dominee:
De Here wou met onze aarde
niet één dag langer meer in zee.

Al zouden wij hem overstelpen
met eredienst en dankgebed,
Het zou geen ene moer meer helpen:
er werd een punt achter gezet.

Maar zie: daar was diezelfde morgen
zo’n rotjoch in de grote stad
Een doodziek duiffie aan ’t verzorgen
dat-ie op staart gevonden had.

Toen heeft de Heer zijn toorn bedwongen,
want Hij kreeg schik in het geval.
Hij spaarde dus de kleine jonge,
de zieke duif en het heelal.
Willem Wilmink

Directie
Bovenstaand gedicht staat in het lees-, zing-, bid- en doeboek van de kerk in Ermelo. Het boekje is
uitgegeven ter gelegenheid van de veertigdagentijd. De tekst die erbij wordt aangegeven is Genesis
18, 16 – 33. Daar gaat het over “Pleiten bij God”.
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Na het uitbundige carnavalsfeest komt de stille Aswoensdag, maar niemand weet meer wat dat is.
Het einde van het carnaval is ook de start van de veertig dagen durende vastentijd, ook wel
lijdenstijd of veertigdagentijd genoemd.
De veertigdagentijd is voor veel christenen een periode van vasten en bezinnen in voorbereiding op
Pasen. De veertigdagentijd eindigt een aantal weken later op Stille Zaterdag. Christenen vullen het
vasten op allerlei manieren in. Bijvoorbeeld niet snoepen, geen alcohol drinken, of 40 dagen geen
social media gebruiken. De veertigdagentijd duurt tot en met Stille Zaterdag 31 maart. Pasen valt dit
jaar op zondag 1 april.
Vorige week stond in het teken van de school- en kerkviering. Afgelopen zondag hadden we een fijne
en sfeervolle afsluiting van dit project in het Kerkelijk Centrum. Wanneer u er niet bij was hebt u wat
gemist. Ds. Roelof de Wit hield een mooi op de kinderen gerichte overdenking over het thema
“reizen”. Er was veel ruimte voor inbreng van de kinderen en daar is door leerlingen van de
verschillende groepen volop gebruik van gemaakt. Ik heb een heel positief gevoel aan deze dienst
overgehouden.
Hielke Sybesma

Boodschappenpakket
De koningin Julianaschool heeft het afgelopen schooljaar 20 boodschappenpakketten bij elkaar
weten te verzamelen met de zegeltjesacties van de Boni en de Plus!!! Dat betekent dat er voor 1000
euro aan zegeltjes is verzameld. De kracht van samenwerking zie je in dit resultaat!
Als kerstgroet mochten we 12 pakketten uitdelen aan gezinnen
van school. Met de actie van de Plus hebben we 8 pakketten
mogen verzamelen. 4 Pakketten zijn uitgedeeld aan kanjers van
onze school. De 4 laatste boodschappenpakketten hebben een
goede bestemming gevonden op Veldwijk. Groep 8 heeft een
pakket naar de kinderboerderij van Veldwijk gebracht en onze
directeur Hielke heeft 3 pakketten aangeboden aan inloophuis
De Bolder van Veldwijk. In de huiskamer van De Bolder kunnen
psychiatrische patiënten koffiedrinken en activiteiten
ondernemen zoals muziek maken en schilderen. Het werd
enorm gewaardeerd!
Ik wil eenieder hartelijk bedanken voor het inzamelen van de
zegeltjes!
Hartelijke groet, mede namens
Hielke Sybesma - directeur
Ciska Dijksterhuis - IB-er
Wilma van de Krol - leerkracht
Daphne Visser, lid oudercommissie.
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Klussers gezocht
Op zaterdagmorgen 3 maart willen we de speeltoestellen van het schoolplein
demonteren. Wie o wie wil ons helpen?
Ook kunnen we nog mensen gebruiken op vrijdagmorgen 9 maart NL DOET!!!
Graag opgeven bij:
Annemiek Glismeijer of Erwin Mooi (ouderraad)
Marion van der Sar of Anita Schippers

Family Factory

Belangrijke data
19 februari
20 en 22 februari
26 februari t/m 2 maart
3 maart
7 maart
8 maart
9 maart
21 maart
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13.30 uur: Inloopspreekuur SMW/GGD
10-minutengesprekken
Voorjaarsvakantie
Speeltoestellen demonteren(zie NL-doet)
Luizencontrole
Roffel 12
NL-Doet
Studiedag – alle kinderen vrij
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NL-doet plannen

Groenstrookjes langs het schoolplein opknappen en
opnieuw inplanten.
De lijnen op het schoolplein opnieuw schilderen.
Losse tegels recht leggen.
Kleuterplein opknappen (speeltrein opnieuw verven, ...)
Er komen speelpaaltjes.
Onder het duikelrek een laag extra zand.
Rainworks aanbrengen op het plein.
………………
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