Integraal nieuws
Hemelvaart
Maranatha! Kom Heere Jezus, kom! Zo sluit Paulus zijn eerste brief af aan de Korinthiërs. Ook toen al
werd uitgekeken naar de terugkomst van de Heere Jezus. Deze belofte deden de engelen al na de
Hemelvaart van Jezus. Dat staat te lezen in Handelingen:
En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan
hun ogen. En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee
mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te
kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze
terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan. (Handelingen 1: 9 - 11 HSV)
Wanneer dat weten wij niet. Dat weet alleen Zijn Vader. Tot die tijd zullen we ons voorbereiden op
de terugkomst van Jezus. En tot die tijd mogen we elk jaar Zijn Hemelvaart vieren en denken aan zijn
wederkomst. Maranatha!

Bag2school
De kledinginzamelingsactie van Bag2School heeft dit keer € 175,20 opgebracht. Daar zijn wij
uiteraard heel blij mee. De opbrengst komt ten goede aan het IKC.
De volgende kledinginzamelingsactie is van maandag 30 september t/m donderdag 17 oktober.

Van de verkeerscommissie
Uit onderzoek is gebleken dat zowel volwassenen als kinderen niet goed omgaan met de dode hoek
bij grote voertuigen. Vaak wordt de verkeerde plek als veilige plek gekozen.
VVN (Veilig Verkeer Nederland) heeft een nieuwe app ontwikkeld ("Uit de hoek") waarbij u samen
met uw kind op een speelse manier verschillende situaties kunt oefenen. Deze app is gratis te
downloaden. Meer informatie kunt u hier l ezen.

Pinkster sing-in
‘Maak een vrolijk geluid!’
Op woensdag 5 juni vieren we met alle kinderen van
de peuteropvang t/m groep 8, dat de Heilige Geest
gekomen is.
Daar willen we God samen voor danken door met
elkaar liederen te zingen. U bent van harte welkom
om dit met ons mee te vieren.
Er zijn enthousiaste mensen gevonden om ons met
muziek te begeleiden. En de kinderen van de
peuteropvang en de groepen 1 en 2 nemen hun zelf
gemaakte instrument mee.
We hopen op een mooi feestelijke viering met elkaar.

Regel van de maand

Onderwijs
Tekort aan invallers
Verschillende ouders hebben het vorige week gemerkt. Er waren geen
invallers meer beschikbaar. Dat betekent dat we 2 groepen vrij hebben
gegeven. We proberen dit te voorkomen, maar helaas lukt dit niet altijd.
We vragen uw begrip hiervoor.

Sportdag
In de week van 24 juni is de Smart en Fit week. We besteden die week
veel aandacht aan sporten en bewegen. Samen met Be Active
(gemeente Barneveld) organiseren we verschillende activiteiten. U krijgt
hier nog bericht over.
Vrijdagmorgen 28 juni sluiten we de week af met een sportdag. Rondom
het IKC zullen we allerlei leuke sporten en spellen doen. Maar dit kan
alleen doorgaan met hulp van ouders/verzorgers/broers/zussen/
grootouders. Voor de groepen 1 en 2 zijn er minimaal 16 begeleiders
nodig om met de groepjes mee te lopen. Er zijn ook minimaal 16
begeleiders nodig bij groep 3 t/m 8 om de spellen te begeleiden. U kunt
zich opgeven via dit formulier. Alvast hartelijk bedankt!

Schoonmaakavond
Donderdag 4 juli is de laatste schoonmaakavond. We verwachten de
volgende ouders: Mulder t/m Zwart. Er zijn ook ouders die een van de
vorige schoonmaakavonden verhinderd waren, wij verwachten u ook om
zo met elkaar het gebouw klaar te maken voor de zomervakantie.
Wij hebben 1 stofzuiger, het zou fijn zijn als er een aantal stofzuigers
meegenomen kunnen worden. Ook willen we een aantal waterkokers,
de boiler heeft niet de capaciteit die we dan nodig hebben. Graag ook uw eigen emmer en doekjes
meenemen.

Mad Science
Vanaf aanstaande maandag start het naschoolse programma van Mad Science. Er hebben zich 18
kinderen opgegeven voor deze activiteit. De ouders hebben hier zelf bericht van gekregen.

Schoolreis
In onderstaand schema leest u alle informatie over de schoolreizen. Voor de betaling van de
schoolreis krijgt u een aparte mail. Zijn er vragen over de betaling, dan kunt u contact opnemen met
Maayke van de Craats (administratie@ikcjuliana.nl). Voor overige vragen kunt u terecht bij de
groepsleerkracht.
Groep

1&2

3&4

5

6&7

Datum

Dinsdag 25 juni

Dinsdag 25 juni

Dinsdag 25 juni

Maandag 24 juni

Bestemming

Kinderboerderij
De koperen ezel
Epe

Houtzagerij
Otterlo

Nationaal Militair Madurodam en
Museum
Tweede Kamer
Soesterberg
Den Haag

Vervoer

Bus
(auto gaat mee)

Bus
(auto gaat mee)

Bus
(auto gaat mee)

Bus

op 8.45 uur

9.15 uur

9.00 uur

9:15

Vertrektijd

9.00 uur

9.30 uur

9.15 uur

9:30

Verwachte
terugkomst

15.00 uur

15.00 uur

16.45 uur

16:30

Eten & drinken

Patat,
snack, Patat,
drinken, ijsje
drinken

Kosten per kind

€ 17,50

€ 17,50

Bijzonderheden

Geen
snoep
meegeven.
De
juffen
zorgen
voor een snoepje.

Geen
open
schoenen
aan
i.v.m. bosspel ‘s
middags.

Aanwezig
school

snack, Zelf meenemen
€ 22,50

Zelf meenemen
€ 13,-

Kinderopvang
Algemeen
Thema
Het thema waar we de komende maand mee gaan werken op de
opvang is “Hoera, een baby”. In het thema komen spelenderwijs allerlei
aspecten rondom het verzorgen van baby’s aan de orde.

Feest
In de week van 17 t/m 23 juni vieren we de verjaardagen van de juffen op het kinderdagverblijf. De
hele week is het FEEST en gaan we veel leuke activiteiten doen rondom dit thema. Zowel voor binnen
als buiten staan er allemaal leuke spelletjes en kringactiviteiten op het programma. Natuurlijk is het
feest niet compleet zonder iets lekkers!
We hopen er een super leuk feest van te maken met elkaar!

Kinderdagverblijf
Leuk nieuws: het kinderdagverblijf gaat vanaf 12 juni a.s. ook op woensdag open. Daarnaast stijgt
ook op de andere dagen het aantal kinderen. Hierdoor hebben wij nieuw personeel kunnen
aannemen. Er zijn wat wisselingen in de leidsterplanning. U kunt de wijzigingen in de planning vinden
op het mededelingenbord. Wij stellen u voor aan: Rianne van de Beek en Andrea van de Bosch! Zij
komen ons team versterken!
Rianne van de Beek
Ik kom vanaf 10 mei werken op de vrijdagen op het kinderdagverblijf. Ik woon in
Barneveld. Ik heb de opleiding Pedagogisch Medewerker niveau 3 gedaan en heb
veel ervaringen opgedaan in mijn afgelopen stages, en heb hier mijn passie in
gevonden. Ik vind het erg mooi om de kinderen te zien groeien en hen hierbij
ondersteuning te kunnen bieden. Ik hoop op een hele leuke en gezellige tijd en
heb veel zin in deze nieuwe start, hier op het IKC.
Andrea van den Bosch
Hallo, ik ben Andrea en ik woon in Otterlo. Het afgelopen jaar heb ik stage
gelopen op de peuteropvang bij de Willem van Oranje school en zo ben ik in
contact gekomen met de Drieslag. Van kleins af aan heb ik altijd al een passie
gehad voor kinderen. Mijn opleiding tot pedagogisch medewerker is bijna
afgerond. Vanaf 11 juni kom ik op dinsdag en woensdag werken op het
kinderdagverblijf waar ik veel zin in heb.

E-mail kinderopvang
Er is voor het kinderdagverblijf een nieuw mailadres: kdv@ikcjuliana.nl. Het gaat om de praktische
zaken die op het kinderdagverblijf gedaan worden (traktaties/verjaardagen etc.). Het is dus geen
mailadres voor de zaken zoals aan- en afmeldingen/betalingen etc. Deze zaken kunt u doorgeven via
dit mailadres: kristel@ikcjuliana.nl

Huishoudelijke mededeling
Wilt u voor uw kind(eren) altijd een setje reservekleding in de tas meegeven i.v.m. eventuele
ongelukjes.

Peuteropvang
Moeder- en vaderdag
De peuters hebben het moederdag cadeautje gegeven. Ze vertellen aan ons dat de mama's het heel
erg mooi vonden. Ook zijn we nu weer druk met het vaderdag cadeautje, maar dit is nog een
verrassing voor de papa's.

Kraamverzorgster
Op vrijdag 10 mei is er bij ons een kraamverzorgster geweest. De kinderen mochten meehelpen een
pop te wegen en een pop in bad te doen.
Ook kregen de kinderen allemaal een diploma omdat ze zo goed mee hebben gedaan. Helaas kan de
kraamverzorgster niet alle ochtenden komen, wat ook begrijpelijk is. Wel hebben we het
kinderdagverblijf dichtbij, dus zal er wel eens een baby bij ons op bezoek komen.

Feest
U hoeft in de week van 17 t/m 23 juni geen eten en drinken mee te geven i.v.m. het juffenfeest.

Buitenschoolse opvang
Er is voor de bso een nieuw mailadres: bso@ikcjuliana.nl. Het gaat om de praktische zaken die op de
BSO gedaan worden (traktaties/verjaardagen etc.). Het is dus geen mailadres voor de zaken zoals
aan- en afmeldingen/betalingen etc. Deze zaken kunt u doorgeven via dit mailadres:
kristel@ikcjuliana.nl

