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ROFFELTJE
Cadeau
We hebben er niets voor gedaan.
We zijn zomaar neergezet
op die grote aardbol
met zijn rijkdom aan soorten:
met populieren en palmen,
zwaluwen en zeepaardjes,
passiebloemen en papaja’s.

We hebben er niets voor gedaan.
We hebben het zomaar gekregen,
de oeroude, ruige gebergten,
de vlakten met de rivieren
en de branding van de zee,
het spel van de zon in het water
en de sneeuw die in vlokken valt.

We hebben er niets voor gedaan.
We hebben het gratis ontvangen
als cadeautje van de Schepper.
Het kost ons alleen iets
als we het mooi willen houden,
als we willen dat ook onze kinderen
het zullen ervaren als een geschenk.
(Greet Brokerhof -van der Waa)
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Directie
We naderen het eind van het schooljaar. Het is een tijd van afscheid nemen en daar werden we deze
week volop mee geconfronteerd. Jan-Willem van Braak gaat afscheid nemen van deze school. Wij
vinden het voor de PCB Koningin Juliana ontzettend jammer dat hij na 11 jaar heeft besloten weg te
gaan. Het is een prima leerkracht, met oog en hart voor kinderen, met veel talenten op het gebied
van de digitale media en hoe wij daarmee om zouden moeten gaan, met oog voor de organisatie, die
vaak net een niveau dieper dacht dan werd verwacht. Hij gaat een uitdaging aan op een andere
school en ik weet, dat zij daar heel blij zijn met zijn komst. Ik wil hem namens het team voor de
toekomst alle goeds toewensen.
Het vertrek van Jan-Willem had tot gevolg, dat wij de groepsverdeling, zoals die in de vorige Roffel
was bekendgemaakt, moesten veranderen. Een slechtere tijd voor een sollicitatieprocedure kun je
nauwelijks bedenken, want zo vlak voor de zomervakantie hebben de meeste onderwijsmensen hun
plekje wel gevonden. Gelukkig gaven sommige collega’s aan meer uren te willen werken, zodat een
sollicitatieprocedure niet nodig was.
Er zijn de afgelopen week allerlei varianten langsgekomen en het team heeft daarover intensief
overlegd. Hieronder vindt u de groepsverdeling voor het komende schooljaar.
Met vriendelijke groet,
Hielke Sybesma

Groepsverdeling schooljaar 2018 -2019
Groep 1a
(instroomgroep)
Groep 1b
Groep 2
Groep 3

Marina v.d. Berg

Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Wendy Magg
Anita Schippers (ma, di, wo)
Natascha Boonen
Carin Houwaard
Arend Jansen

Corine Doppenberg
Marion v.d. Sar
Wilma v.d. Krol

Marieke Niezen maandag

Marieke Niezen (do, vr)
Ciska Dijksterhuis (wo 1x per 2 wk, vr)
Marieke Niezen ondersteuning
Ondersteuning Netty Bosse
Jari v.d. Hoorn (wo, do, vr)
LIO Leanne Koopmans
LIO Roel van Staverden
Rianne Beekhuis (do, vr)
Ondersteuning Netty Bosse

Het team van de Koningin Julianaschool is in gezamenlijk overleg tot deze groepsverdeling gekomen.
Het belangrijkste is, dat we erin geslaagd zijn extra handen voor de klas te krijgen, d.w.z.
mogelijkheden om kinderen extra te begeleiden. Daarmee zijn we zeer tevreden. Hieronder heb ik de
mogelijkheden verder uitgewerkt.
We zijn ook blij met de vele nieuwe aanmeldingen, die binnen zijn gekomen. Dat geeft aan, dat de
school er in de wijk goed voor staat. De consequentie van die aanmeldingen was, dat groep 1 in

29 juni 2018

Spechtstraat 49, 3853 VA, Ermelo, 0341-552284
januari 34 leerlingen zou tellen. Door de formatie van de 3e kleutergroep kunnen we de
kleutergroepen klein en overzichtelijk houden.
 Ciska Dijksterhuis is onze Interne Begeleider (IB-er). De dinsdag, de donderdag en de
vrijdagmiddag zijn voor IB beschikbaar. Daarnaast begeleidt ze de woensdag (om en om) en
vrijdag groep 3.
 Netty Bosse is net als de afgelopen jaren coördinator van de Plusgroep. Kinderen die dat
aankunnen krijgen in de Plusgroep extra uitdaging aangeboden. Daarnaast heeft ze tijd
beschikbaar om RT-werkzaamheden uit te voeren.
 Marieke Niezen is naast haar werkzaamheden in de kleuterbouw op dinsdag- en
woensdagmorgen beschikbaar voor extra ondersteuning.
 Voor de ondersteuning wordt in overleg met de betrokken leerkrachten een plan gemaakt, zodat
de extra ondersteuning structureel wordt ingezet.
 In groep 7 komt een 4e jaars stagiaire van Pabo Windesheim te Zwolle. Roel van Staverden loopt
het 1e half jaar op maandag en dinsdag stage en is het 2e half jaar LIO (Leraar in Opleiding) op de
maandag, de dinsdag en de woensdag. Carin Houwaard is zijn mentor en is tijdens de LIO
beschikbaar voor extra begeleiding voor de leerlingen van groep 7.
 In groep 6 komt een LIO van de Marnix Academie te Utrecht. Leanne Koopmans zal het eerste
half jaar op de maandag en de dinsdag groep 6 begeleiden. Natascha Boonen is haar mentor en
is tijdens de LIO beschikbaar voor extra begeleiding voor de leerlingen van groep 6.
 In de bezetting van groep 5 zit een overlap op de woensdag. Die overlap wordt gebruikt voor
extra begeleiding voor kinderen en overleg tussen leerkrachten.
 Groep 4 (Wendy Magg) krijgt ondersteuning van daarvoor beschikbare leerkrachten t.b.v. extra
begeleiding voor leerlingen. Wendy is na het vertrek van Jan-Willem van Braak de ICT-er van de
Julianaschool. Zij wordt daarvoor op de vrijdagmiddag gefaciliteerd.
 Wilma van de Krol in groep 3 is ICO en wordt daarvoor 1 x in de twee weken op de woensdag
gefaciliteerd. Op de vrijdag werkt Wilma niet en is er ook vervanging nodig. Die vervanging in
groep 3 wordt op de woensdag (om en om) en op de vrijdagen ingevuld door Ciska Dijksterhuis.
Door de ruime formatie zijn we komend schooljaar in staat om 3 kleutergroepen te formeren.
Daardoor kunnen we de kleutergroepen klein en overzichtelijk houden

Gebedskring Julianaschool Ermelo
Al vanaf het begin van de Julianaschool is er een gebedskring van ouders die biddend om de school
heen wil staan. Al die jaren is God's zegen gevraagd over de kinderen en het team en is gebeden voor
veel ontwikkelingen binnen en buiten de school. Samen bidden en danken heeft grote kracht.
Eén keer per maand komt een groep ouders bij elkaar om voor het wel en wee van de kinderen en de
school te bidden. We willen dan bidden voor de school, de juffen, meesters en leerlingen. Dit doen
we omdat we ervaren dat gebed kracht heeft. We willen zo laten zien dat we betrokken zijn om de
school.
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Bid je met ons mee?
Je bent van harte welkom om in het nieuwe jaar met ons mee te bidden. We doen dit meestal op
woensdag- of vrijdagmorgen. De gebedskring is een open kring. Iedereen die mee wil bidden is
hartelijk welkom, ook juffen en meesters.
De afgelopen jaren zijn we door het afscheid van verschillende ouders wat klein geworden. We
vinden het daarom fijn als er nieuwe ouders mee gaan bidden.
Wie bidt er mee?
Op dit moment zijn we met zijn drieën, Janneke van Boxtel, Wytske
Brouwer en Joke de Vries-Nap. Wanneer je ons aanspreekt, appt of
een mailtje stuurt (jokedevriesnap@solcon.nl), ontvang je een
uitnodiging voor de gebedskring die in het nieuwe schooljaar zal
beginnen.
Van harte welkom en een fijne zomer,
Janneke, Wytske en Joke

Schoolreisje groep 5 t/m 7
Dinsdag 11 september gaan de kinderen van de groepen 5 tot en met 7 op schoolreisje.

De groepen 5, 6 en 7 gaan naar het Klimbos in Ermelo !!!
De kosten voor dit schoolreisje zullen rond de € 20,-zijn.
De kinderen van groep 5 doen in kleine groepjes mee
aan een gps-tocht en gaan zwemmen. De kinderen
van de groepen 6 en 7 gaan klimmen en zwemmen.
Wij vinden het niet fijn om veel geld op school te
hebben liggen, daarom zullen er na de vakantie twee
momenten zijn, waarop u kunt betalen. Deze data
kunt u in het eerste Roffeltje lezen.
Als de betaling een probleem is, kunt u contact
opnemen met de directeur.
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Vacatures Oudercommissie
Ermelo, 29-06-2018
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Ook op de Koningin Julianaschool is een Oudercommissie actief. In de OC zitten
vertegenwoordigers van de ouders en van het schoolteam. Na verkiezingen kunnen ouders lid
worden van de raad. De zittingsduur van een Oudercommissielid is 3 jaar en kan één keer verlengd
worden. De OC verleent medewerking aan allerlei binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Doordat een aantal OC-leden ons m.i.v. het komende schooljaar gaat verlaten, zijn wij weer op
zoek naar nieuwe OC-Leden.
We zoeken oudercommissieleden (OC-leden) die mee willen helpen met het organiseren van
activiteiten als:












Sinterklaasfeest
Sportdag en –toernooien
Kerst- en Paasfeest
Attenties in geval van langdurige ziekte van leerlingen
Ouderavonden
NL Doet
Avondvierdaagse
Schoolontbijt
Filmavond
Bijzondere gebeurtenissen in het belang van het onderwijs
En natuurlijk ons geweldige pleinfeest

Wij vergaderen ongeveer 1 keer per maand op een dinsdagavond. Wij overleggen met de leerkracht
wat er verwacht wordt met een activiteit. Wij denken mee, geven input voor alle activiteiten.
Mocht je geïnteresseerd zijn stuur dan een mail naar OC@koninginjuliana.nl

Met vriendelijke groet,
namens de Oudercommissie
Annemieke Glismeijer, Voorzitter OC
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UITNODIGING SING-A-SONG BEDANKOCHTEND
Woensdag 11 juli is het dan weer zover, de jaarlijkse sing-a-song én bedankochtend voor
belangstellenden en ouders van onze school!
Programma:
Om 10.00 uur start de sing-a-song.
Rond 10.30 uur staat er voor iedereen koffie met wat lekkers klaar.
Waarschijnlijk wordt deze ochtend het geld, dat is opgebracht tijdens het pleinfeest,
overhandigd aan de mensen van de Flame Foundation.
Om 12 uur nemen we afscheid van de leerlingen van groep 8.
U ziet het, er staat u deze ochtend een leuk én gevarieerd programma te wachten.
We hopen deze ochtend veel ouders en belangstellenden te mogen verwelkomen!
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Renovatie Woningen
Ik heb vorige week overleg gehad met bouwbedrijf Mateboer uit Kampen. Zij gaan in Ermelo- west
een groot aantal woningen renoveren, te beginnen in de Duifstraat.
De bouwwerkzaamheden zullen overlast voor de school tot gevolg hebben, met name
parkeerproblemen vanwege het feit, dat afvalcontainers op de parkeerplaatsen langs de Spechtstraat
zullen worden gezet. De planning was, dat de werkzaamheden vorige week zouden beginnen, maar
vanwege een aanvullend Flora- en Faunaonderzoek, begint men begin september in de Duifstraat.
Langzamerhand komen alle aangegeven straten aan de beurt.

Op het grasveld aan de Spechtstraat wordt de bouwplaats van Mateboer ingericht. Dat zullen de
eerste activiteiten van het bouwbedrijf zijn, waarvan u iets merkt. Waarschijnlijk zal de Spechtstraat
pas ergens in november/december aan de beurt zijn.
Op Kievitstraat 71 is een modelwoning ingericht, incl. zonnepanelen. Vanwege de slechte staat van
de gasleidingen in Ermelo-West, wil de gemeente deze wijk als eerste van het gas afhalen.
Voor meer informatie kunt u terecht op de bewonersavonden van UWoon. Ik heb begrepen dat één
van die avonden op de Koningin Julianaschool zal plaatsvinden.

29 juni 2018

Spechtstraat 49, 3853 VA, Ermelo, 0341-552284

Belangrijke data
2 t/m 4 juli
5 juli
9 juli
10 juli

11 juli
12 juli
13 juli
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Schoolkamp groep 8
Groep 8 ’s morgens vrij
19.30 uur Afscheidsavond groep 8
10.45 uur Wisselmoment
12.00 uur Inspectiebezoek i.h.k.v. de overgang van het basisonderwijs naar
het voortgezet onderwijs
Schoonmaakavond in de kleuterbouw
10.00 uur Ouderbedankochtend en Sing-a-Song
Amerikaanse Picknick (FF)
Roffel 20
Laatste schooldag
12.00 uur Zomervakantie t/m 24 augustus

