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ROFFELTJE

>

Van de directie
Allemaal terug van vakantie. Geen rare dingen gehoord, zo ver ik weet geen ongelukken met
leerlingen of ouders. Ik heb mooie verhalen gehoord. Het was voor ons dus een goede vakantie. Dat
kan niet elke schooldirecteur mij nazeggen. We waren nog in Nederland toen vlucht MH17 werd
neergehaald boven Oekraïne. Die gebeurtenis heeft op nogal wat scholen gaten geslagen. Ik denk
daar regelmatig aan. Het zal je maar gebeuren. Wij mogen dankbaar zijn dat we allemaal gezond en
wel aan een nieuw schooljaar kunnen en mogen beginnen.
In de laatste week van de zomervakantie hebben de leerkrachten hun lokalen in orde gebracht, de
laatste puntje op de i gezet. We hebben zin in het nieuwe schooljaar. Wij hopen u ook. Helaas is
Anita Schippers nog niet zo ver, dat zij haar werkzaamheden voor groep 5 op zich kan nemen. Voor
haar in de plaats hebben we een jonge enthousiaste leerkracht gevonden, Laurene Wouters. Ook zij
is met veel zin aan het werk gegaan. Wat ik van haar heb gezien, geeft me het vertrouwen, dat de
leerlingen van groep 5 bij haar in goede handen zijn. Ik hoop, dat ze een goede tijd op de Koningin
Julianaschool tegemoet gaat.
Ook de OC is een nieuwe periode in gegaan. Om diverse redenen zijn we het nieuwe schooljaar met 6
nieuwe OC-leden begonnen. We willen de OC leden, die om diverse redenen afscheid hebben
genomen - hun termijn zat er op, soms vanwege persoonlijke redenen - hartelijk danken voor al het
werk dat ze voor de school, voor uw kinderen hebben gedaan. De nieuwe ploeg is al bij elkaar
geweest en heeft de taken verdeeld. Frans ter Schiphorst is de nieuwe voorzitter, Anja Leeflang
secretaresse en Jolanda Duits is nog steeds penningmeester. Ik wil de nieuwe OC-leden hartelijk
welkom heten en hen succes toewensen met hun werk voor onze kinderen.
Ik wens ons allen een goed nieuw schooljaar toe.
Hielke Sybesma

Informatiekalender
Van diverse kanten heb ik positieve berichten over de nieuwe informatiekalender gehoord. Ik hoop,
dat die kalender inmiddels een plekje aan de muur ergens in uw huis heeft gevonden. Oplettende
ouders hebben mij een mailtje gestuurd, dat er een paar foutjes in staan. Dank u voor het doorgeven
daarvan. Op de kalender heb ik de planning voor het komende schooljaar ingevuld voor zover die bij
mij bekend was. Natuurlijk is het niet mogelijk om alles al in te plannen. Sommige data zijn ook nog
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niet bekend. De Roffel is dan de plaats, waar wijzigingen c.q. aanvullingen zullen worden
doorgegeven.
Bij deze de aanpassingen/aanvullingen van dit moment:


Op de kalender staat, dat er op 10 november een studiedag voor de leerkrachten is. Dat
klopt. In het lijstje van de vrije dagen staat de datum verkeerd.



De jaarlijkse fietsenkeuring door VVN zal dit jaar op 25 september plaatsvinden. De
eventuele herkeuring is op 9 oktober.



In de kalender staat dat Marieke Broer de schoolmaatschappelijk werker is. Dat is veranderd
in Petra Smit, tel. 06-21854809. Haar e-mailadres is: e.smit@mdveluwe.nl



In de kalender staan 2 bankrekeningnummers vermeld. Tegenwoordig moeten dat IBANnummers zijn. Voor het overblijven is dat NL15 RABO 0312 4505 59, het rekeningnummer
waar u de ouderbijdrage op kunt storten is NL84 RABO 0317 7763 63



Ik heb heel veel telefoonnummers en adresgegevens in de kalender opgenomen. Alleen het
adres en telefoonnummer van de school staan er niet in. Het adres van de Koningin
Julianaschool is Spechtstraat 49, 3853 VA, Ermelo. Telefoon: 0341-552284



De Ouderavond van 9 oktober wordt verplaatst naar 7 oktober.



Dankdag is op 5 november; de Family Factory houdt op 15 oktober een kledingbeurs en op
19 november een speelgoedbeurs.

Ouderavond/Informatieavond
Het was de gewoonte op de Koningin Julianaschool om de ouderavond en de informatieavond te
combineren. Alleen het afgelopen jaar is een extra ouderavond georganiseerd.
Ik heb in overleg met het team besloten de ouderavond en de informatie uit elkaar te halen. Het zijn
ook twee verschillende zaken. De informatieavond wordt georganiseerd door de school. Op de
informatieavond wordt u geïnformeerd over het onderwijsprogramma van uw kinderen in de diverse
groepen. De informatieavond wordt gehouden op donderdag 18 september. We houden twee
rondes: de eerste ronde duurt van 19.00 – 20.00 uur, de tweede van 20.30 – 21.30 uur. Tussendoor is
er een half uur (koffie)pauze. Die tweede ronde geeft u de gelegenheid van twee kinderen de
informatieavond bij te wonen.
De ouderavond is een avond voor ouders en door ouders georganiseerd met een stukje inbreng van
de school. Voor de pauze is er een algemeen gedeelte, waarin de jaarstukken van de OC en de MR
worden gepresenteerd. Na de pauze is er een presentatie. De ouderavond wordt dit jaar op 7
oktober gehouden i.p.v. 9 oktober. De Family Factory had in die week, de opvoedweek, al een
bijeenkomst staan. Dat gaf ons de gelegenheid samen met hen de Ouderavond te houden. U krijgt
voor de Ouderavond nog een uitnodiging. Op 9 oktober wordt in het kader van de opvoedweek in de
“Dialoog” een Theateravond gehouden.
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Biddag
Op verzoek van de kerkenraad en dominee Meijvogel van de Westerkerk doen wij dit jaar mee met
de viering van de biddag voor gewas en arbeid. De dankdag is op woensdag 5 november.
Op die dag gaan we onder schooltijd naar de Westerkerk. De dienst begint om 9 uur en duurt een
klein uur. Ouders/familieleden zijn bij de dienst van harte welkom.

Vooraankondiging van de Grote Ouderavond
Op dinsdagavond 7 oktober is de primeur van de eerste 'Grote Ouderavond'. Een avond voor en door
ouders, georganiseerd door de Ouder Commissie (OC), de Medezeggenschapsraad (MR) en de Family
Factory. De avond bestaat uit een algemeen gedeelte met o.a. de ledenvergadering van de OC,
presentatie van de MR en de Family Factory, gebedsgroep en de schoolmaatschappelijk werkster. Na
de koffie volgen we de inspiratie workshop 'Ik tel tot 10'. Dit is een workshop van de Family Factory.
In een programma vol energie en afwisseling ga je in gesprek met andere ouders over (on)geduld én
doe je een heleboel ideeën op om van het dagelijks leven iets bijzonders te maken.
We hopen deze avond jullie allemaal te ontmoeten en elkaar te inspireren.

Groet, namens de OC, MR en de Family Factory
PS Hierbij komt de datum van de ouderavond van 9 oktober te vervallen

Overblijven Koningin Julianaschool
Het overblijven op onze school wordt geregeld
door een groep enthousiaste ouders. Eén van de
ouders regelt de coördinatie van het overblijven.
De andere ouders begeleiden de groepen bij het
eten en spelen.

Hoe werkt het overblijven?
Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen de
kinderen overblijven. We gebruiken hiervoor de
gemeenschapsruimte, het computerlokaal en
een leegstaand klaslokaal.
De kinderen nemen hun eigen drinken en eten in
beker/pakje en broodtrommel mee. In de
gemeenschapsruimte staat een koelkast waar
gebruik van gemaakt mag worden. We vragen u de kinderen zo min mogelijk snoep mee te geven.
We gaan er van uit dat het eten en drinken dat meegenomen is, opgegeten/opgedronken moet
worden. Fruit wordt tijdens het overblijven verstrekt en hoeft u niet mee te geven.
Om 12 uur gaan de kinderen naar de overblijflokalen. De kinderen zijn naar leeftijd in 3 groepen
verdeeld. Elke groep wordt door 1, 2 of 3 ouders begeleid, afhankelijk van het aantal kinderen. We
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eten samen en beginnen en eindigen met een kort gebed. Na het eten gaan we buiten spelen onder
toezicht van de overblijfouders. Bij slecht weer spelen we binnen. We gebruiken dan ons eigen
speelgoed en mogen gebruik maken van de computers in het computerlokaal en/of film kijken i.o.m.
de leerkrachten in een klaslokaal. Om 13.05 uur nemen de leerkrachten het toezicht op het plein
over en eindigt het overblijven. De kleuters worden door de overblijfouders terug gebracht in de klas.
De andere groepen blijven op het plein tot om 13.15 uur de school begint.

Kosten
Wanneer uw kind vaak overblijft is het voordelig om een kaart te kopen. U betaalt voor 10x
overblijven € 27,50, dus € 2,75 per keer. Een kaart mag verdeeld worden onder meer kinderen per
gezin. U ontvangt per kind elke 2 weken via de mail een overzicht. Hierin kunt u zien hoe vaak uw
kind van het overblijven gebruik heeft gemaakt en hoe groot het tegoed nog is. Een kaart is
gedurende de hele schoolperiode geldig. Incidenteel overblijven kost € 4,00.
Het geld wordt gebruikt voor fruit, een vergoeding van de overblijfouders, aanschaf van
(plein)speelgoed, aanschaf van schoonmaakmiddelen en apparatuur (tosti-ijzers, koelkast). 1 à 2 x
per maand krijgen de kinderen een extraatje: een ijsje, een zakje snoepjes, paas/sint/kersttraktatie
etc.
Het geld kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL 15 RABO 0312.4505.59 t.n.v. V.P.C.O
Julianaschool Overblijven. Graag hierbij de naam van uw kind(eren) vermelden.

Aanmelden / Afmelden / Wijzigingen/ Nadere informatie
Aanspreekpunt voor het overblijven is de overblijfcoördinator: Jennifer Maaskant. U kunt haar
bereiken per mail: overblijf@koninginjuliana.nl of per sms of telefonisch: tel: 06-51709121
Blijft uw kind nog niet over en wilt u uw kind aanmelden of wilt u meer informatie, dan stuurt u een
mail naar: overblijf@koninginjuliana.nl
Blijft uw kind al wel over en wilt u uw kind aan/ afmelden of andere wijzigingen doorgeven dan
stuurt u een mail naar: overblijf@koninginjuliana.nl. Dit kan tot 24 uur voordat de
aan/afmelding/wijziging in moet gaan.
Aan/afmeldingen en wijzigingen binnen 24 uur: graag een sms sturen of doorbellen naar de
overblijfcoördinator, Jennifer Maaskant, tel: 06-51709121

Wie bidt er mee?
Al bijna vanaf het begin van de Julianaschool komen ouders bij
elkaar om voor de school, de juffen, meesters en leerlingen te
bidden.
Dit doen we omdat we ervaren dat gebed kracht heeft. We willen zo
laten zien dat we betrokken zijn om de school. Soms laten we dat
ook heel concreet zien door iets tastbaars. Zo hebben we de eerste
schooldag de juffen en meesters verrast met eigengemaakte
kwarktaarten.
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In 2014 komen we als gebedskring op de volgende momenten bij elkaar: woensdag 24 september,
woensdag 8 oktober, woensdag 12 november en woensdag 10 december.
We beginnen om half negen met een kopje koffie of thee en sluiten om kwart voor tien af. Tijdens de
bijeenkomst zingen we ook enkele liederen.
De gebedskring is een open kring. Iedereen die mee wil bidden is hartelijk welkom. Gewoon
meeluisteren is ook waardevol, als u tegen bidden opziet.
Vanaf dit schooljaar heb ik de coördinatie overgenomen van Wytske en Petra. Op het schoolplein
kunt u hen wel nog steeds aanspreken over de gebedskring.
En natuurlijk mag u mij aanspreken, bellen -419549- of mailen jokedevriesnap@solcon.nl om u op te
geven voor de gebedskring.
Van harte welkom,
Joke - moeder van Florian in groep 5 –

Unicefloop

33e UNICEF Loop
We kunnen het ons bijna niet voorstellen, maar 1 op de 6 kinderen in Sierra
Leone haalt zijn of haar 5e verjaardag niet. Sierra Leone ligt in West-Afrika. In
dit land sterven veel kinderen aan ziektes die makkelijk te voorkomen zijn door
bijvoorbeeld schoon drinkwater. Unicef geeft de kinderen op school les over
hoe belangrijk schoon water en hygiëne zijn.
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We gaan voor nul!
Elke dag overlijden er op de hele wereld 19.000 kinderen. Elke dag! UNICEF
vindt dat dit aantal nul moet zijn. Want elk kind dat sterft is er één te veel.
Daarom halen we dit jaar met de UNICEF Loop geld op om ervoor te zorgen dat
kinderen schoon drinkwater krijgen.
Help je mee?
Dat kan op zaterdag 27 september.

27 september 2014
Doe jij ook mee?

Dit jaar kun je een handje helpen door mee te lopen of te mountainbiken.
Probeer veel sponsors te zoeken.
Dit jaar starten we vanuit het clubhuis van de Tennisvereniging LTV Irminloo,
Klaverlaan 33.
Er zijn weer mooie routes.
Natuurlijk zijn er ook weer toneelstukjes voor de onderbouw!

Als Julianaschool lopen we de route om 10.00 uur.
Het is gezellig als je er bij bent!
Lukt dat niet, dan kun je later op de dag ook zelf starten.

Waarom doe je mee?
Omdat elk kind recht heeft op schoon drinkwater!
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Bijlagen




Informatie Gigakids typecursus
Duchenne Heroes en team de Mollen
Flyer CJG: Cursus positief opvoeden.
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Typecursus op school
Alleen bij voldoende aanmeldingen kan de cursus in december 2014 of april
2015 na schooltijd op school worden gestart.
Wilt u uw kind in het nieuwe schooljaar laten deelnemen aan de typecursus
via het GigaKidssysteem, dan dient u hem of haar nu op te geven!
De cursus is bedoeld voor kinderen uit de groepen 6 t/m 8 en bestaat uit 13
begeleide lessen (inclusief examenles) van 3 kwartier, waarbij op houding en
vingerzetting wordt gelet. Ook online worden de resultaten gevolgd. Via een
inlogcode voor computer of laptop moet nog ongeveer een kwartier per dag
thuis worden geoefend.
Het gezamenlijk volgen van de lessen en de afwisseling met typespellen en
andere leuke activiteiten maakt dat de kinderen extra gemotiveerd zijn. De
verhalen aan het einde van de cursus bestaan o.m. uit leuke teksten van
kinderboekenschrijvers.
Kinderen die met tien vingers blind kunnen typen, kunnen hun werkstukken
sneller maken en hebben een enorme voorsprong op kinderen die op de
middelbare school nog hun typediploma moeten halen. Voor kinderen met
dyslexie is het ook heel belangrijk om te leren typen. Meer informatie
hierover op de website www.typicalme.eu.
De cursusprijs voor seizoen 2014-2015 bedraagt € 149,- inclusief
examengeld. U ontvangt hiervoor een factuur, voorafgaande aan de cursus.
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U kunt aangeven op welke dag uw kind de cursus niet kan volgen. Op basis
van alle aanmeldingen zal worden bepaald op welke dag en in welke periode
de cursus bij uw kind op school zal aanvangen.
De lessen beginnen een kwartier na afloop van de schooltijd of op
woensdagmiddag 13.00 uur of later in de middag. Bij grote belangstelling zal
de groep worden gesplitst en zal aansluitend een tweede cursusgroep
worden gestart. In principe plaatsing op volgorde van aanmelding.
Opgave via: marja@gigakids.nl onder vermelding van de naam van uw kind
en de school en de dag(en) waarop de cursus niet kan worden gevolgd.
Voor meer informatie en voorwaarden kunt u terecht op www.typicalme.eu of
www.gigakids.nl.
Marja van der Helm

Telnr. 06-19021839
KvKnr. 56355025
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Duchenne Heroes
Beste juffen en meesters van de basisscholen in Ermelo / oudercommissies
De scholen en de sportclub zijn weer begonnen. Voor Duchenne Heroes Team de Mollen begin het 14 september
ook echt. Dan is de 1e fietsdag van de monstertocht Duchenne Heroes. Een aantal Ermelose scholen heeft Team de
Mollen geholpen om geld in te zamelen door zich voor de avondvierdaagse te laten sponsoren. Dit heeft een heel
mooi bedrag opgeleverd voor onderzoek naar een medicijn voor de ziekte Duchenne. Het team is heel blij met de
hulp van de kinderen.
Er waren in samenwerking met de gemeente en sportclubs verschillende sportclinics beschikbaar gesteld voor de
scholen. De laatste clinics zullen in oktober plaats vinden.
In de week van 14-21 september is Team de Mollen te volgen via facebook. Duchenne Heroes team de Mollen of via
Duchenne Heroes.nl. Voor de kinderen die mee hebben geholpen is dit waarschijnlijk wel leuk om te doen.
Omdat verschillende scholen afgelopen jaar aangaven dat de actie wel heel erg ‘kort dag’ was en ze een eventueel
volgende keer wel mee wilden doen…hebben we besloten in 2015 deze actie nog een keer op touw te zetten.
We vinden het belangrijk dat kinderen bewegen en daar plezier aan beleven daarom stellen we ook dit jaar clinics en
sportieve activiteiten beschikbaar voor de scholen die meedoen. Dit geeft kinderen ook weer de mogelijkheid om
met verschillende sporten in aanraking te komen.
Waar doen we dit voor? Wij vragen de aandacht voor de spierziekte Duchenne. Voor jongens met de ziekte van
Duchenne is lopen niet meer vanzelfsprekend. Wij willen ons met onze gezonde benen inzetten voor de jongens die
het minder hebben getroffen.
Omdat we weten dat er werk genoeg is op scholen en je als school van ouders niet al te veel wilt vragen wat betreft
allerlei acties, hebben we deze actie zo georganiseerd dat het de school en ouders weinig tot bijna geen tijd/inzet
kost (er is een gratis lespakket beschikbaar en wij komen een presentatie geven om de kinderen enthousiast en
gemotiveerd te maken)
We vragen aan jullie of jullie aan deze actie mee willen doen en er binnen school en schoolcommissie aandacht aan
willen geven. De Klokbeker en Ireneschool hebben al aangegeven mee te doen. Wie volgt??
“Ieder kind heeft 1000 dromen….een kind met Duchenne maar 1!!”
Binnenkort horen jullie meer. In oktober worden alle scholen persoonlijk benaderd door iemand van Duchenne
Heroes Team De Mollen.

Met een sportieve groet,
Peter van der Kemp
(beleidsmedewerker samenlevingszaken gemeente Ermelo)
Linda van der Deure (Duchenne Heroes Team de Mollen)

Spechtstraat 49, 3853 VA, Ermelo, 0341-552284
11 september 2014

Flyer CJG

Het Centrum voor Jeugd en gezin organiseert
in oktober 2014 a.s.

Oudercursus
Positief Opvoeden
Voor ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van 1 tot
12 jaar en voor ouders met pubers vanaf 12 jaar die hun
opvoedingsvaardigheden verder willen ontwikkelen.
Onderwerpen die aan bod komen:
-

zicht krijgen op oorzaken ongewenst gedrag
stimuleren van vaardigheden bij je kind
oefenen met positieve doelen stellen
leren omgaan met ongewenst gedrag
voorbereiden van ‘risicovolle’ situaties in de toekomst
Positieve relatie met je kind ontwikkelen

De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten en 3 telefonische
contacten. Maximaal 12 ouders nemen deel. Deelname is
gratis. Start 12- groep donderdagavond 30 oktober a.s. in
CJG Ermelo
Start 12+ groep dinsdagavond 28 oktober a.s. in
Harderwijk
Voor meer informatie www.cjgermelo.nl en opgave via
info@cjgermelo.nl

