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ROFFELTJE
Woorden
Ik weet je spreekt mijn taal niet.
Voor jouw woorden staat een hek.
Ik kan je niet begrijpen
Maar ik wil graag in gesprek.
Want ik zie al aan jouw ogen
Je wilt meedoen met ons spel.
Lekker spelen, rennen, springen
Dat kun je gelukkig wel.
Mag ik dan iets aan je zeggen:
Je bent welkom in ons land.
Jij hoeft niks uit te leggen.
Ik pak gewoon je hand.
Ik laat het je wel zien.
Hier is ook gewoon een school
Een klas met juf of meester
Deuren, ramen, plein met goal.
Meisjes die best lief zijn
en natuurlijk soms ook boos.
Jongens die heel stoer doen
beetje indruk maken – kansloos.
Je hebt mama’s, papa’s; opa’s, oma’s
neven, nichten; broertjes, zussen.
Daar zitten de allerliefste, mooiste
Maar ook nare en gemene tussen.
Leer mij jouw woorden
dan leer ik jou die van mij.
Elk woord dat je leert
Brengt je dichter bij mij.
Als we samen kunnen praten
Dan zijn we samen blij.
Uit: Wie ben jij? Nieuwkomers op school.

>
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Directie
Wat ben ik trots op u, op jullie allemaal. Dat u, dat jullie met zoveel enthousiasme de Avondvierdaagse
hebben gelopen. De organisatie in alle groepen liep perfect. Eigenlijk net zoals andere jaren, alleen
heeft u, ouders, het nu zelf georganiseerd. Geweldig.
Het was trouwens weer een wandelvierdaagse met hobbels. Het lijkt wel, of onweer de laatste jaren
steeds vaker roet in het eten gooit. In mijn woonplaats was het droog, maar ik zag op Buienradar een
grote kluit onweersbuien Ermelo overtrekken. In “Ermelo.Nu” stond dat de organisatie voor de
zekerheid de wandeling op dinsdag afgelastte. Het is maar goed, dat ze dat gedaan hebben.
Vandaag hadden wij een studiedag. We zijn bezig geweest met de groepsverdeling, de planning en de
taakverdeling voor volgend schooljaar. We zijn er in een zeer goede verstandhouding heel goed
uitgekomen. Het was een ingewikkelde puzzel, waarover ik u pas in de volgende Roffel zal rapporteren,
omdat nog niet voor alle losse eindjes een oplossing is gevonden. Ik kan al wel zeggen, dat het er goed
uitziet. De stakingen hebben in elk geval opgeleverd, dat er veel extra hulp, “meer handen voor de klas”
kunnen worden ingezet. Daar zijn we al heel blij mee. Maar we zijn er nog niet. De toekomst van “ons”
basisonderwijs is nog niet veiliggesteld.
Met vriendelijke groet,
Hielke Sybesma

Inspectiebezoek
In de laatste schoolweek voor de zomervakantie krijgen wij nog de inspectie van het Basisonderwijs nog
op bezoek. Dit keer gaan de inspecteurs niet de klassen in, maar willen zij met directie, IB-er,
leerkrachten van de groepen 7 en 8 en een zestal leerlingen van groep 8 in gesprek over de advisering
richting het voortgezet onderwijs.
In de brief, die we van de inspectie ontvingen staat het volgende:
“De achtergrond van dit schoolbezoek is dat we zien dat de kansenongelijkheid in
Nederland tussen leerlingen met laagopgeleide ouders en hoogopgeleide ouders
toegenomen is en nog voortduurt. Tijdens het schoolbezoek ‘OP naar het VO!’ gaan
wij met uw school in gesprek over de wijze waarop basisschooladviezen tot stand
komen en over de overgang naar het voortgezet onderwijs. We reflecteren op
elementen in de advisering die kansen bevorderend of misschien kansen
belemmerend zijn en geven uw school hierop feedback. “
Ondanks het vervelende tijdstip – in de laatste schoolweek wordt opgeruimd en ziet de school er
rommelig uit – zien wij dit met vertrouwen tegemoet. Wij volgen t.a.v. de advisering een vast protocol
en wij hebben de dossiers ten aanzien van de basisschooladviezen goed op orde.
Van dit bezoek wordt geen rapport op internet gezet. Na afloop van het schoolbezoek publiceren de
inspectie op internet alleen dat de Koningin Julianaschool bezocht is en welke onderwerpen besproken
zijn.
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Hoera, SCHOOLREISJE
De groepen 3 en 4 gaan dinsdag 19
juni op schoolreisje naar de JULIANATOREN in
Apeldoorn. We vertrekken om 9.00 uur en verwachten
om 15.30 uur weer terug te zijn. Eten en drinken krijgen
we die dag van de BONI uit Ermelo.
Wat een verrassing!! BONI BEDANKT!
De kosten zijn 21 euro. Het is handig om maandag 11 juni of dinsdag 12 juni tussen 8.15 en 8.45 uur het
geld op school te betalen in de gemeenschapsruimte bij de OC.
Kinderen of een gezin met een abonnement voor de JULIANATOREN betalen 10 euro.
We hopen op een fijne, gezellige dag!

Week van de Mediawijsheid
Afgelopen schoolweek was de Week van de Mediawijsheid op de
Julianaschool! De kinderen van de groepen 3 tot en met 8 kregen elke
dag een les over een thema dat met mediawijsheid te maken heeft. Zo
ging het in groep 3 en 4 over ‘Fake News’ en hebben de kinderen hun
eigen nepnieuwsartikel gemaakt. In groep 5 en 6 was er onder andere
aandacht voor het veilig, en op een goede manier gebruik maken van
internet en alle leerlingen van groep 7 en 8 hebben een presentatie
gegeven over een media gerelateerd onderwerp, bijvoorbeeld
cyberpesten en hacking.
Het was een heel geslaagde week en volgend jaar in november zal
deze weer plaatsvinden!

Belangrijke data
5 juni
11 juni
15 juni
17 juni
19 juni

19.30 uur OC-vergadering
13.15 uur Meten en wegen groep 6, GGD
14.15 uur GGD-les groep 7
Pleinfeest
Vaderdag
Schoolreis groep 1 t/m 4

Hieronder nog 2 bijlages:
-

De flyer voor de juffendag van groep 3 en 4
De brief voor het pleinfeest.
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Pleinfeest 2018 Thema: “Western’’.

Beste ouders en verzorgers,

Op vrijdag 15 juni a.s. zal het jaarlijkse pleinfeest weer gehouden worden. Dit schooljaar sparen we
voor: Flame Foundation. Zij geven kinderen in Kenia een hoopvolle toekomst. 50% van de opbrengst
gaat naar school t.b.v. een pannaveld!

Tijdens deze spelmiddag gaan we allerlei activiteiten organiseren. Op deze spelmiddag kunt u op het
schoolplein een kaart kopen, waar de kosten per activiteit op afgestreept worden. Kaarten zijn er in
allerlei bedragen te kopen en er zijn al spelletjes en activiteiten van af €0,25.

Vrijdag 15 juni zijn de kinderen vanaf 12.00 uur vrij. Wij hopen
iedereen tussen 14.30 uur en 18.30 uur met vrienden en vriendinnen,
kennissen, buren, … terug te zien op het schoolplein

We willen u vragen om uw medewerking voor deze dag. Voor het
opbouwen, materialen ophalen, de spelletjes begeleiden en de
traditionele lekkernijen hebben we uw hulp héél hard nodig. Er zijn
ongeveer 50 vrijwilligers nodig om er een groot feest van te maken.
Alle kinderen ontvangen aanstaande maandag onderstaande
antwoordstrook. Wilt u deze uiterlijk woensdag 6 juni bij de leerkracht
van uw kind inleveren?

Komt u ook? Zonder ù geen groot feest!
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Antwoordstrook vrijwilligers Pleinfeest
Wilt u onderstaand strookje invullen en uiterlijk woensdag 6 juni inleveren bij de leerkracht
van uw kind?
Of…..
U mag zich ook aanmelden via de mail bij oc@koninginjuliana.nl
Graag in de mail vermelden hoe u ons kunt helpen.
---------------------------------------------------------------------------------------Ja, ik help mee op 16 juni
a.s.:
o vanaf 8.30 uur materialen ophalen, beschikbaar voertuig nee/ja, nl ...........
o vanaf 8.30 uur opbouwen van o.a. spelletjes en tenten.
o van 14.30-16.30 uur spelletje of activiteit begeleiden
o van 16.30-18.30 uur spelletje of activiteit begeleiden
o vanaf +/- 19.00 uur met opruimen
Naam: ………………………………………………(m/v)

Naam kind: ………………………………

Tel.nr.: …………………………………………………………

Groep:…………………

--------------------------------------------------------------------------------------Ja, ik help mee d.m.v. het bakken van een :
o cake
o boterkoek
o kruidkoek
o muffins
o brownies
o .............................. taart
o iets anders, (misschien wel passend bij het thema) nl………………………………
(graag evt. voorgesneden inleveren op 15 juni in de keuken van school)

Naam
Naam kind
Tel.nr.

: …………………………………………………………
: ………………………………………………………..
: ………………………………………………………… Groep:…………………

Alvast bedankt!
Met vriendelijke groeten,
De oudercommissie Koningin Julianaschool

1-6-2018

