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Met trots laten wij u een filmpje zien van onze nieuwe school. Het is een mooie weergave hoe de school er
ongeveer van binnen en buiten komt uit te zien. We zijn op dit moment druk bezig met het uitzoeken van
materialen en kleuren. Er zullen nog wel enkele wijzigingen plaats vinden maar u krijgt zo wel een goede
indruk. U kunt op de afbeelding klikken voor het filmpje.

Bouwcommissie KJS
Namens het team van de KJS zijn Ineke Lether, Maria van Vliet, Joeke van der Meulen en Peter Jakobs de
mensen die op een hele praktische manier meedenken in het bouwproces. Vanuit elke leeftijdsgroep is er
een leerkracht die weet waar aan gedacht moet worden. Zo moeten zij onder andere beslissen waar in het
lokaal een wastafel komt of er in het lokaal genoeg stroomvoorzieningen zijn, waar het digitale bord komt
te hangen. Een leuke taak waar zij met hun ervaring van waarde zijn voor de nieuwe school.

Toekomstige leerlingen
In verband met het maken van een goede prognose van het leerlingenaantal in de komende jaren willen
we u dringend vragen om aan ons door te geven de naam en geboortedatum van kinderen die door u nog
niet zijn aangemeld voor onze school in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Dit kan via de mail
(info@kjsbarneveld.nl) of via het aanmeldformulier op onze site. Een aanmeldtasje is verkrijgbaar op de
school.

Koningin Julianaschool
Dr. Albert Schweitzerlaan 10
3771 XM BARNEVELD
Telefoon: 0342 412165
E-mail: info@kjsbarneveld.nl
Website: www.kjsbarneveld.nl

Stuurgroep
Eén van de taken waarmee wij ons als stuurgroep bezighouden is de aanbesteding van de nieuwbouw.
Op dit moment zijn wij bezig om aannemers en installateurs te selecteren die wij een offerte uit willen
laten brengen. Deze aanbesteding dient te voldoen aan de aanbestedingsregels van de Gemeente
Barneveld.
Wij willen de ouders van de leerlingen in de gelegenheid stellen om ook uw bijdrage te leveren als het
gaat om werkzaamheden die u vanuit uw bedrijf kunt aanbieden. Daarbij denken wij met name aan
werkzaamheden welke in onder-aanneming van de hoofdaannemer of installateur vallen. U kunt voor
uw werkzaamheden een opgave doen door het formulier in te vullen die u vindt in de onderstaande
link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScicDGdPxvQDx_ga_JAZpg3xotxIEnvpAk2jyBnd4c3hSc6X
A/viewform?usp=sf_link
De gegevens die wij via het formulier ontvangen zullen wij verzamelen en deze lijst overhandigen aan
de aannemer of installateur, zodat u van hen een offerte aanvraag kunt verwachten.
Wij zullen u in de loop van de tijd op de hoogte houden van de stand van zaken en met een reactie
komen op uw aanmelding.
Met vriendelijke groet,
Erik van der Sluijs

Van het kindcentrum
Zoals u kunt lezen in deze nieuwsbrief gaan de ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwbouw van
de school en het Kindcentrum hard. Het beeld van hoe het er allemaal uit komt te zien krijgt steeds
meer vorm. We zijn heel blij dat we mee gaan verhuizen naar deze nieuwe school! We zijn nauw
betrokken bij de nieuwbouw en gaan met elkaar zorgen voor een super mooie locatie. Straks krijgen de
peuterspeelzaal en de BSO een mooie plek in dit gebouw. Daarnaast zijn de voorbereidingen voor het
Kinderdagverblijf in volle gang. We zullen u vanaf nu regelmatig op de hoogte houden van de
ontwikkelingen.
Peuterspeelzaal
De peuterspeelzaal is op dit moment gevestigd in het gebouw aan de Iepenhof. Van maandag tot en
met vrijdag zijn we geopend van 8.30 uur tot 12.00 uur. Na de zomervakantie zijn er nog enkele plekken
vrij. Dus overweegt u uw kind naar de peuterspeelzaal te laten gaan, neem dan contact op met ons
kantoor, dan kunnen we samen met u kijken op welke dagdelen er nog plekken vrij zijn.
BSO
Op dit moment hebben wij op donderdagmiddag een leuke NSO groep met 8 kinderen. Maar wist u dat
we na de zomervakantie ook gaan starten met NSO op de maandag en dinsdag? Wat is het handig als
uw kind na schooltijd gewoon door onze leidster bij school wordt opgehaald en naar het gebouw aan
de Iepenhof loopt. Er is nog plek, het zou gezellig zijn als er kinderen bij komen. Daarnaast verzorgen
we ook VSO. Dus mocht u interesse hebben, bel ons gerust.
U kunt ons telefonisch bereiken op 0342 787380.
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