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ROFFELTJE
Passie
‘Waarom
maak ik mij druk
om een leerling in de knel’,
zegt de juf.
‘Waarom
raakt het mij,
die gezinssituatie van Amber’,
zegt de meester.
‘Waarom
doet het me wat
dat je zo verdrietig bent’,
zegt de IB-er.
‘Waarom
denk ik na over
wat ik beteken in school’,
zegt de directeur.
Ze zoeken allemaal naar:
‘Wat beteken ik voor jou.
Is het goed wat ik doe.
Draag ik bij aan je geluk?’
En misschien ……
zal na mij de wereld er
door mij een beetje beter uitzien.
Want niet de ander,
maar ik maak het verschil.
Chris Lindhout
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Directie
Wat was het lekker om er even wat dagen niet naar school te hoeven. En het weer werkte ook nog
geweldig mee. Het was fantastisch weer dus iedereen heeft lekker de ‘accu weer kunnen opladen’.
Het was voor de leerlingen van groep 8 heerlijk om ontspannen te kunnen uitrusten na die toch wel
wat spannende Eindtoets Basisonderwijs. De kinderen hebben het over het algemeen goed gedaan
en hebben naar hun kunnen gepresteerd.
Verder zijn wij voor de vakantie met heel veel plezier bezig geweest met het ”Bouw”-project. Wat
hebben de kinderen leuke dingen gebouwd. U hebt de werkstukken allemaal kunnen bewonderen.
Vanmorgen heb ik een extra Roffel op het Roffelkanaal gezet. Die gaat over de Onderwijsstaking. Na
twee keer aan een landelijke staking te hebben meegedaan, vindt het team van de PCB Koningin
Juliana het belangrijk genoeg om ook aan de Estafettestaking mee te doen. De toekomst voor uw en
ons basisonderwijs is in het geding. Voor Gelderland en Overijssel is staking op woensdag 30 mei. De
school is op die dag gesloten.
Hielke Sybesma

Family Factory
Gezocht: Nieuwe leden!
De Family Factory is een netwerk van ouders. Wij
organiseren afwisselende activiteiten voor kinderen
en ouders zoals bingo, vogelvoederhuisjes timmeren,
kledingbeurs, speelgoedbeurs, filmavond, picknick op
het strand en nog veel meer! Vind jij het leuk om
samen activiteiten te organiseren dan zijn we op
zoek naar jou!!Je kunt ons aanspreken of mailen.
Mailen kan naar familyfactory@koninginjuliana.nl
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Belangrijke data
21 mei
24 mei
28 t/m 31 mei
30 mei
31 mei
1 juni
15 juni

17 mei 2018

2e Pinksterdag
10-minutengesprekken
Avondvierdaagse
Estafette Stakingsdag Gelderland en Overijssel. De school is
die dag gesloten
Roffel 17
Studiedag
Pleinfeest

Pleinfeest 2018
Koningin Julianaschool Ermelo

Flame Foundation: “Laat kwetsbare kinderen waardevol zijn”

Op vrijdag 15 juni a.s. zal het jaarlijkse pleinfeest van de Koningin Julianaschool uit Ermelo weer gehouden worden.
Elk jaar proberen we een zo groot mogelijk bedrag in te zamelen voor een goed doel.
Dit schooljaar sparen we voor: Flame Foundation.
De Flame Foundation
Onderwijs, gezondheidszorg en een voedzame maaltijd. Dit zijn zaken
waar wij in Nederland nauwelijks over na hoeven te denken. In westKenia is armoede echter een groot probleem en zijn deze vraagstukken
aan de orde van de dag. De Flame Foundation zet zich al 10 jaar in voor
kwetsbare kinderen, specifiek het Vihiga-district in West Kenya.
Kwetsbare kinderen, oftewel kinderen die anders niet naar school kunnen
vanwege hun specifieke situatie. Bijvoorbeeld omdat ze wees of
gehandicapt zijn of omdat ze onder de armoedegrens leven. De Flame
Foundation vindt dat deze kinderen waardevol zijn en wil juist hen helpen
zich te ontwikkelen.
De Flame Foundation ondersteunt al bijna 100 kinderen in evenveel gezinnen. Dit doen zijn door te zorgen voor
passend onderwijs en het beschikbaar stellen van gezondheidszorg. Tevens draagt de stichting zorg voor voorlichting
over actuele thema’s en begeleidt ze het kind en de familie. Uiteindelijk heeft de stichting als doel de kinderen een
hoopvolle toekomst te geven. Zodat deze kinderen later niet alleen voor zichzelf kunnen zorgen, maar waarbij de ze op
hun beurt ook weer een steentje bij kunnen dragen aan de maatschappij.
Kijk voor meer informatie over deze stichting op www. FlameFoundation.nl.
Ouders van school zijn in Kenia geweest om hun steentje bij te dragen. De kinderen van de Koningin Julianaschool
hebben vol interesse naar hun verhalen en ervaringen geluisterd. De foto’s laten zien dat onze hulp hard nodig is.
Onze oudercommissie is al erg druk met de voorbereidingen! We zijn op zoek naar prijzen voor de loterij en/of prijzen
voor verschillende spelletjes.
Heeft u een eigen onderneming en wilt u een product of waardebon beschikbaar stellen van bijvoorbeeld uw
schoonheidssalon, restaurant of...? Wij horen het graag. U kunt ons bereiken via onderstaand mailadres.
Het resultaat van het pleinfeest, met de vermelding van de opbrengst, wordt gepubliceerd in een van onze plaatselijke
kranten en via het roffelkanaal.
Met vriendelijke groeten,
Namens de oudercommissie van de Koningin Julianaschool,
Frans ter Schiphorst.
Email: oc@koninginjuliana.nl
Website: www.koninginjuliana.nl
Facebook: https://www.facebook.com/koninginjulianaermelo
Instagram: https://www.instagram.com/julianaschoolermelo/

