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Respect
Alle zandkorrels in de woestijn
hebben hun eigen vorm.
Alle druppels in de zee
verschillen van elkaar.
Geen berg, geen grasspriet
geen wolk, boom of blad
is aan elkaar gelijk.
Alleen machines maken dezelfde dingen.
Als alles in de natuur verschilt,
verschillen ook onze kinderen.
Wij gunnen alle kinderen
dat zij in hun verscheidenheid
verschillend mogen zijn
en daardoor elkaar versterken.
Want kijken naar verschillen leidt tot angst,
maar werken aan verbinding leidt tot veiligheid.
Chris Lindhout

Directie
De lente zit in de lucht. Komend weekend gaan de temperaturen zelfs richting de 20
graden. Lekker. Dat geeft ons de mogelijkheid er lekker op uit te trekken en te ontspannen
in de natuur.
Het weer is al met al nogal wisselvallig. Dat is met de PCBS Koningin Juliana niet het geval.
Het gaat met de school stabiel de goede kant uit. Ik ervaar steeds weer dat ouders en
kinderen het over het algemeen goed naar de zin hebben. We hebben betrokken ouders
en leerkrachten en de resultaten van het onderwijs zijn goed. Het motto van de
Julianaschool is: “De kinderen moeten tot hun recht komen” en daar doen we met zijn
allen ontzettend ons best voor. Natuurlijk gaat niet alles goed. Een score van 100% is
onhaalbaar. Een gesprek daarover is altijd mogelijk. Mijn deur staat (bijna) altijd open.
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Onlangs was ik met mijn collega-directeuren in Finland voor een studiereis. Dat lijkt leuk
en dat was het ook. We hebben diverse scholen in Helsinki en omgeving bezocht en
bekeken. Het onderwijs in Finland staat internationaal hoog aangeschreven. Toch was ik
niet zo enthousiast over wat ik in de klassen zag. Naar mijn mening geven de leerkrachten
op de KJS beter les dan wat ik in Finland heb gezien. Mijn conclusie is dan ook: “We doen
het zo slecht nog niet in Nederland en zeker niet op de Julianaschool”.
Hielke Sybesma

Verkeersexamen 2018
Gisteren was het dan zover!
Na veel oefenen, thuis en op school, waren de kinderen helemaal
klaar voor het theoretisch examen. Alle 32 kinderen van groep 7
hebben het theoretisch verkeersexamen gehaald. Gefeliciteerd!
Volgende week dinsdag 10 april volgt het tweede gedeelte van het
verkeersexamen, het praktisch examen. De kinderen fietsen door
Ermelo en moeten de theorie in praktijk brengen.
We wensen ze veel succes!

Koningsspelen en Koningsontbijt op vrijdag 20 april
20 april is het dan eindelijk weer zo ver, de Koningsspelen van 2018!
De groepen 2 t/m 8 beginnen deze dag met een heerlijk Koningsontbijt. Deze dag heeft EFC sport- en
spelactiviteiten georganiseerd voor basisscholen. We doen hier weer graag aan mee!
De groepen 2, 3 en 4 beginnen ‘s ochtends om 9.30 uur tot 11.30 uur. Na het Koningsontbijt lopen ze
met de leerkracht naar EFC. De kinderen van de groepen 2 t/m 4 worden om 11.30 uur door de
ouders afgehaald bij EFC.
De groepen 5, 6, 7 en 8 zijn ‘s middags van 13.15 uur tot 15.00 uur aan de beurt.

Voor een goed slagen van deze dag hebben we uw hulp nodig.
We zoeken, voor de ochtend én de middag, 12 ouders die de spelletjes willen
begeleiden. De ouders die ‘s ochtends willen helpen, worden verzocht om 8.45
uur aanwezig te zijn op het EFC- terrein voor een uitleg. Ouders die `s middags
helpen, krijgen om 13.00 uur de uitleg.
U kunt zich via de mail opgeven bij: mariekeniezen@koninginjuliana.nl of
carinhouwaard@koninginjuliana.nl
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Belangrijke data
6 april
10 april
16 april
17 t/m 19 april
17 april
19 april
20 april
25 april
27 april
30 april t/m 12 mei
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08.30 uur: Afsluiting lessen Spaans
11.00 uur: Praktisch Verkeersexamen groep 7
20.00 uur: MR-vergadering
Start project
Centrale Eindtoets groep 8
20.00 uur: OC-vergadering
Grote Rekendag (‘s middags)
Koningsspelen
Afsluiting Project van 18.30 uur tot 19.30 uur
Koningsdag – kinderen vrij
Meivakantie
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