Kerst

We mogen terugkijken op mooie en gezegende kerstvieringen. Hoe bijzonder
is het dat we elk jaar weer de geboorte van Jezus mogen vieren. In deze
donkere tijd mag Zijn licht over de wereld schijnen. We kijken uit naar de
terugkomst van Hem, maar tot die tijd vieren we elk jaar weer het Kerstfeest
en mogen we de kinderen vertellen waarom Hij geboren moest worden en
wat Hij voor ons heeft gedaan. Namens het hele team van IKC Juliana
wensen wij u en jullie gezegende Kerstdagen en een leerzaam 2019.

Themaweek
De laatste week van januari is er weer de bijbelse themaweek met als
afsluiting een dienst in de Oude Kerk op 27 januari 2019 om 9.00 uur. Op
maandag 21 januari krijgt u een brief met daarin alle informatie en ook een
dagboekje dat u die week als gezin kunt lezen. Noteert u vast 27 januari in de agenda. Het is altijd
mooi om met alle kinderen en ouders van onze school deze dienst bij te wonen.

Regel van de maand
In de maand januari staat de volgende regel centraal:
Ruzie lossen we met praten op. Lukt dat niet, dan zoeken we de juf of meester op.

Hoofdluis
We hebben sinds vorige week 5 nieuwe luizenmoeders mogen verwelkomen. We
willen jullie ook via deze manier alvast hartelijk bedanken voor jullie inzet! Op naar
een luisvrije IKC

Vragenlijst ouders
In oktober 2018 heeft u een uitnodiging gehad om een vragenlijst in te vullen over de ‘school’.
Het aantal respondenten is 44 %. Dit is een voldoende respons.
De vragen uit de vragenlijst over de huisvesting laten we achterwege. De verhuizing naar ons nieuwe
IKC zorgt ervoor dat veel opmerkingen over het gebouw achterhaald zijn.
Onze aandachtspunten zijn:
Bij de vragen over de kwaliteitszorg geven ouders aan dat ze het prettig vinden dat er gevraagd
wordt naar hun mening en dat ze graag op de hoogte worden gesteld van ontwikkelingen en
innovaties in het onderwijs. We zijn blij dat die ouders dit aangeven. Dit geeft blijk van een grote
betrokkenheid bij onze organisatie. We willen u als ouder en verzorger ook heel graag betrekken bij
ons beleid. Met de Medezeggenschapsraad gaan we in overleg op welke manier we u beter kunnen
informeren en deel kunnen laten worden van het onderwijs proces. U hoort hier de komende tijd
meer van.
Ouders geven aan dat er meer aandacht besteed kan worden aan creatieve vorming. We zijn ons
hiervan bewust. Daarom zijn we het afgelopen jaar begonnen met Talento. Dat is talentontwikkeling
op de vrijdagmiddag voor groep 5 tot en met 8.
Er wordt met subsidie van Cultuur Mij Oost een cultuurcoördinator in de school opgeleid om
cultuurbeleid te schrijven. Onze nieuwe cultuurcoördinator wordt Ineke Lether. We gaan ervoor
zorgen dat de creatieve vakken een grotere plek in ons onderwijs krijgen.
De totale uitkomst wordt meegestuurd met deze nieuwsflits. Heeft u vragen of opmerkingen, dan
kunt u contact opnemen met Ageeth Russcher via info@ikcjuliana.nl

Schoonmaakavond
In de nieuwsflits van augustus hebben wij ons nieuwe schoonmaakplan met u gedeeld. Er zijn 3
schoonmaakavonden gepland (05-02/ 16-04/ 04/07). Alle ouders worden ingedeeld op één van de
avonden. De ouders worden niet gekoppeld aan een groep, maar met elkaar maken we het gebouw
schoon.
Op 5 februari verwachten wij de volgende ouders: Amerongen t/m Gijssel. Kunt u niet, wilt u dan zelf
voor een vervanger zorgen. We beginnen de avond om 19.00 uur.
Wij hebben 1 stofzuiger, het zou fijn zijn als er een aantal stofzuigers meegenomen kunnen worden.
Ook willen we graag een aantal waterkokers, de boiler heeft niet de capaciteit die we dan nodig
hebben. Graag ook uw eigen emmer en doekjes meenemen.

Inloopavond onderwijstijden
Op steeds meer scholen worden de onderwijstijden veranderd. We willen graag weten hoe de ouders
van IKC Juliana denken over het eventueel aanpassen van de onderwijstijden. Vanuit de MR wordt er
daarom op dinsdagavond 15 januari een inloopavond georganiseerd over onderwijstijden. Tussen
19.00 en 20.00 uur bent u van harte welkom om even binnen te lopen. Door met elkaar van
gedachten te wisselen over de voor- en nadelen van de verschillende onderwijstijden, kunt u
onderzoeken wat het meest geschikt is voor uw kind en kunt u uw mening vormen voor wat betreft
het wel of niet veranderen van de onderwijstijden. Deze avond is bedoeld om uw mening te vormen.
Een stemming zal later plaatsvinden.

Type cursus
De MR financiert een typecursus voor groep 5 t/m 8. Op deze manier kunnen de kinderen zich sneller
redden op de Chromebook. Na de kerstvakantie ontvangt u hier meer informatie over.

Zendingsgeld
Vanaf de herfstvakantie hebben we elke dinsdag geld opgehaald voor Stichting Hulp aan Elkaar. De
stichting biedt hulp aan inwoners van de gemeente Barneveld die door omstandigheden zelf
onvoldoende kunnen voorzien in hun eerste levensonderhoud. We mogen hen blij maken met
€453,-. We hopen dat ze daar veel gezinnen blij mee kunnen maken.
In de periode tot de voorjaarsvakantie halen we geld op voor dit doel:
De school is uit en de kinderen lopen door de stad naar huis.
Maar een klein groepje loopt een andere kant op. Zij gaan
naar de naschoolse opvang voor sociaal zwakke kinderen.
Deze bevindt zich in de grote stad Tirgu Mures in het
midden van Roemenië. Elke schooldag worden daar zo’n
veertig kinderen opgevangen. Ze zingen, bidden en krijgen
een lunch en daarna worden ze in kleine groepjes verdeeld
en geholpen met het vele huiswerk. Een schoolkind van zes
jaar krijgt iedere dag in totaal 8-10 pagina’s huiswerk mee.
Dit kan gedeeltelijk op school al gemaakt worden, maar
omdat deze kinderen een achterstand hebben, lukt hen dit
niet. Naast het geven van eten en de hulp bij het huiswerk, wordt er ook aandacht besteed aan de
sociale vaardigheden van de kinderen. Ze leren hoe ze met anderen om moeten gaan, maar ook
praktische dingen zoals het wassen van de handen. Dit wordt veelal spelenderwijs aangeleerd.
Stichting HOE (Hulp Oost-Europa) heeft in het afgelopen
jaar dit project ondersteund door de lunch te betalen voor
14 van deze kinderen, van wie de ouders het niet kunnen
betalen.
Elke 10 euro die de kinderen van IKC Juliana de komende
weken inzamelen, geeft een van deze kinderen in
Roemenië lunch voor een maand. De naschoolse opvang
geeft deze kinderen een kans om zich verder te
ontwikkelen. Draagt u bij? Voor meer informatie over
Stichting HOE: www.stichtinghoe.nl
Project: t tps://hulpoosteuropa.nl/project/24-30-19-naschoolse-opvang-roma-kinderen-targu-mures/

Bertus van de Berkt
De algemeen directeur van onze stichting, Bertus van de Berkt, gaat op 1 februari met pensioen. In
de bijlage een bericht van onze bestuurder Gert van der Rhee, over het afscheid van Bertus van de
Berkt.

