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ROFFELTJE

>

Cadeau
Ga maar op weg
op hoop van zegen
en zet de stap
naar wat je niet kent.
Laat je leiden door je dromen
en geloof dat je er komt.
Want met een beetje geloof
kun je bergen verzetten,
met een sprankje hoop
krijg je vleugels om te gaan
en met een beetje liefde
breng je wegen bij elkaar
en loop je samen
tot achter de horizon.
(Greet Brokerhof -van der Waa)

Directie
De laatste week voor de zomervakantie, de laatste Roffel van dit schooljaar. Vakantie ….. De kinderen
zien ernaar uit. Veel van onze leerlingen zijn moe, hebben “het gehad”. De fut is eruit en de accu
moet opnieuw opgeladen worden.
We hebben een goed jaar achter de rug. Er is veel gebeurd en het is allemaal goed gelopen.
Tenminste, ik heb er een goed gevoel over.
Ik wil iedereen, die meegeholpen heeft, dit schooljaar tot een goed schooljaar te maken, hartelijk
bedanken. Zonder de inzet van het team, bestuur, de medezeggenschapsraad, de ouderraad, ouders,
die bij allerlei activiteiten hebben meegeholpen en natuurlijk de leerlingen, om wie alles draait, was
dat nooit gelukt.
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Een laatste periode van een schooljaar staat altijd in het teken van afscheid nemen. Afscheid nemen
we van meester Jan-Willem van Braak. Zij heeft hier de afgelopen 12 jaar met inzet en plezier
gewerkt. Ik heb zijn geweldige inzet, zijn inzicht in kinderen, zijn manier van omgaan met kinderen en
zijn collegialiteit enorm op prijs gesteld. Ik wil hem namens iedereen bedanken voor alles wat hij
voor de PCB Koningin Juliana heeft betekend en ik wens hem het allerbeste toe voor de toekomst. Hij
gaat op de Klokbeker werken en zijn daar heel blij met zijn komst.
Afscheid nemen we ook van de leerlingen van groep 8. Bedankt voor jullie inzet, jongens en meisjes,
voor alle goede dingen, die we samen hebben meegemaakt. Minder leuke dingen waren er ook,
maar die wil ik liever vergeten. Ik wens jullie heel veel succes toe op jullie nieuwe scholen.
Behalve deze kinderen zullen we ook sommige ouders, die we jarenlang op school mochten
ontmoeten, niet meer zo vaak zien, omdat hun laatste kind van school is. Hartelijk dank voor uw
belangstelling en inzet voor de school van uw kind(eren) en alle dingen die daarmee samenhingen.
Er werkten het afgelopen schooljaar 4 Leraren in Opleiding op de Koningin Julianaschool. Ik wil
Marlinde de Wolf, Iris Schuppert, Corine Doppenberg en Jari v.d. Hoorn bedanken voor hun
geweldige inzet voor de school. Jullie hebben stuk voor stuk kwaliteit laten zien. Dat belooft veel
voor de toekomst.
Marlinde gaat volgend schooljaar op de Ireneschool werken, Iris gaat naar de Wegwijzer in Putten.
Jari en Corine zijn het komende schooljaar collega’s op de PCB Koningin Juliana.
Tot slot wil ik u namens het team allen een prettige en zonnige vakantie en een behouden
thuiskomst toewensen.
Tot ziens op maandag 27 augustus.

Inloopochtend
Op maandag 27 augustus is de vakantie voorbij. Eigenlijk willen we daar nog niet aan denken, want
de vakantie is nog niet eens begonnen. Ik wil dat ten aanzien van de eerste schooldag toch even
doen.
We houden op de eerste ochtend van het nieuwe schooljaar (dus maandagmorgen 27 augustus) een
inloopochtend. Dat wil zeggen, dat we tussen 9.30 en 11.30 uur op school koffie en limonade klaar
hebben staan, zodat de kinderen mét hun ouders even de (nieuwe) klas, de school, en de juf of
meester kunnen "bekijken".
Die ochtend is er tijd voor de vakantieverhalen en het nader leren kennen van de "nieuwe" juf of
meester. Tussen de beide tijdstippen kunt u komen en gaan, wanneer u wilt.
’s Ochtends wordt er nog geen les gegeven.
's Middags om 13.15 uur begint het schooljaar pas echt.
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Nieuwe directeur
In Roffel 18 heb ik u verteld over de sollicitatieprocedure, die moest leiden tot het aanstellen van een
nieuwe directeur voor de Koningin Julianaschool.
Die procedure is inmiddels succesvol afgerond met de benoeming van mevrouw Giralda Broekhuizen.
Momenteel is zij nog directeur van de C.J. van Rootselaarschool te Nijkerkerveen. Zij is per 1 oktober
benoemd.
Zoals ik u al meldde, word ik op 28 september 66 jaar en dan is het tijd om van mijn pensioen te gaan
genieten. Tot die tijd zal ik met volle inzet deze school blijven leiden.
Ik heb begrepen dat 27 september een feestelijke dag wordt met doorlopende schooltijden. Op die
dag zal ik afscheid nemen van de PCB Koningin Juliana. Na de vakantie zult u preciezer geïnformeerd
worden over de activiteiten, die op die dag georganiseerd gaan worden.

SING-A-SONG en BEDANKOCHTEND
Wanneer u gistermorgen op school was, hebt u
het kunnen zien. Wat werden er mooie
voorstellingen gegeven. Wat een zang- en
danstalenten hebben we toch op onze school!
Het was mooi weer en u, ouders, hebt in het
zonnetje kunnen genieten van de sing-a-song.
Daarmee wilden we u bedanken voor uw inzet
voor de school van uw kinderen.

Een aantal ouders hebben we speciaal in het zonnetje gezet:
De ouders die ons hebben ondersteund in de Oudercommissie en de Medezeggenschapsraad.
Geweldig wat jullie voor ons hebben gedaan. Zonder ondersteuning van ouders zoals jullie kunnen
wij als school niet.
Ook de ouders, die met de Family Factory zoveel leuke en mooie dingen voor de school hebben
georganiseerd, willen we hartelijk bedanken. Marjolein Beljaars, Joke de Vries en Wytske Brouwer wil
ik hier speciaal noemen. Jullie zijn jarenlang de drijvende kracht achter de Family Factory geweest.
Jullie organiseerden koffieochtenden, kleding- en speelgoedbeurzen, filmavonden, Amerikaanse
picknicks op Strand Horst en nog veel meer. Nogmaals hartelijk dank. Jullie gaan stoppen, maar
gelukkig wordt jullie plaats door veel enthousiaste ouders overgenomen, zodat de ouders en
kinderen van de Koningin Julianaschool kunnen blijven genieten van jullie activiteiten.
Tijdens de ouderbedankochtend hebben de kinderen op een leuke manier een cheque van € 1400, overhandigd aan de “Flame Foundation”. Een groot gedeelte van de opbrengst van het Pleinfeest
met de opbrengst van onze speciale acties was voor hen bedoeld. Het wordt besteed aan het kopen
van schooluniformen in Kenia. Wanneer kinderen daar geen schooluniform hebben, mogen ze niet
naar school. Sommige gezinnen zijn echter zo arm, dat ze voor hun kinderen geen uniform kunnen
kopen. Wij kunnen er met deze actie voor zorgen, dat kinderen in Kenia naar school gaan.
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Om 12.00 uur hebben we afscheid genomen van de kinderen van groep 8. Door een erehaag zijn ze
van het schoolplein gegaan, hun nieuwe toekomst tegemoet. We wensen ze een fijne vakantie en
veel succes op hun nieuwe school!

Belangrijke data
27 augustus

29 augustus
4 september
6 september

11 september

12 juli 2018

Eerste schooldag
09.30 – 11.30 uur Inloopochtend + Samen Koffie (ff)
Noodbrief en Informatiekalender mee
13.15 uur Start van de lessen
Luizencontrole
Kanjerdag
20.00 uur OC-vergadering
Roffel 1
19.15 uur Informatieavond 1e ronde
20.15 uur Informatieavond 2e ronde
VPCO-studiedag. Alle kinderen vrij

