Integraal nieuws
Een nieuwe start.
De zomervakantie is alweer voorbij. Onvoorstelbaar hoe snel de tijd gaat. De collega's van onderwijs en
kinderopvang hebben alles op orde gemaakt zodat we de kinderen maandag met open armen kunnen
ontvangen. Voor verschillende kinderen zal dit spannend zijn. Voor het eerst naar school of naar een nieuwe
school. En bijna iedereen krijgt een andere juf of meester. We gaan er met elkaar heel hard aan werken om er
een mooi jaar van te maken.
In de vakantie is er ook vakantiebijbelweek geweest in IKC Juliana. Het thema was: Schatrijk. In het themalied
staat hoe we schatrijk kunnen worden. Door heel dicht bij Jezus te blijven.
Blijf dicht bij Jezus,
Hij is de grootste schat, die je maar vinden kan,
kostbaarder dan goud
Hij is alles wat je maar nodig hebt,
Dat maakt jou nu schatrijk.
Het komende seizoen zullen onze bijbelverhalen vertellen over deze Jezus en over God de Vader die voor ons
wil zorgen. We bidden God of Hij ons allemaal, jufs en meesters, leidsters, stagiaires, kinderen en ouders wil
zegenen en helpen.

Meeleven
In de vakantie werden we opgeschrikt door het overlijden van Henry van Omme,
vader van Yara en Liz en man van Janine. Verschillende ouders en kinderen waren
bij de dankdienst aanwezig of hebben op een andere manier meegeleefd met dit
gezin. We willen jullie daarvoor bedanken. We wensen Janine, Yara en Lizz de
nabijheid van onze God toe in dit verdriet.

Geboortenieuws
Op 26 juli is er bij Juf Maria van Vliet en Bernard een zoon geboren. Ze noemen hem
Ezra. Hij is het broertje van Ziva. We wensen het gezin Gods zegen toe!

Startavond IKC Juliana
We willen u en de kinderen van harte uitnodigen voor de startavond op woensdag 4 september. We gaan deze
avond vossenjacht spelen. De start is tussen 18.00 uur en 18.15 uur
De route zal ongeveer een half uur duren. Bij terugkomst op het schoolplein is er ruimte om met elkaar een
kopje thee en koffie te drinken. De kinderen zullen onderweg voorzien worden van drinken. Zo kunnen we het
nieuwe jaar op een gezellige manier met elkaar beginnen. Om 19.00u is er een bijzonder moment . We hopen
dat iedereen hierbij aanwezig kan zijn.
Hartelijke groet,
de ouderraad

Verkeer rondom IKC
De verkeerscommissie houdt zich bezig met de verkeersveiligheid rondom het gebouw. In een aparte bijlage
hebben zij de verkeerssituaties en de aanrijroutes beschreven. En misschien is het u al opgevallen, er is naast
het fietspad een wachtplaats gemaakt voor de ouders. Heel fijn dat er meer ruimte is.

Onderwijs
Formatie
In de vorige nieuwsflits stelden een aantal nieuwe leerkrachten zich aan u voor.
Maar in de vakantie is er wat gewijzigd in de formatie. Ellen de Ruiter blijft
werkzaam op de Prins Willem Alexanderschool. Zij gaat zich daar onder ander
bezig houden met vluchtelingkinderen.
Marry Verspuij en Eline de Korte komen ons team versterken. Juf Marry gaat als
Remedial Teacher aan de slag. Juf Eline start met de Praktijkpabo. Op maandag is
zij werkzaam als onderwijsassistent in groep 4 & 5. De donderdag en vrijdag zal
zijn in groep 4 stage lopen. In de volgende nieuwsflits stellen zij zich verder aan u
voor.

Startgesprekken
Maandag 16 en dinsdag 17 september zijn de startgesprekken. In deze
gesprekken zijn eigenlijk alleen de ouders aan het woord. Zij vertellen over hun
kind, waar wij als leerkrachten aan moeten denken, hoe we het beste uw kind
kunnen benaderen. We hebben de groepen natuurlijk uitgebreid overgedragen
naar de volgende leerkracht, maar de informatie van ouders vinden wij heel
waardevol. Dit jaar hoeft u geen formulier voor uw zoon of dochter in te vullen,
we willen het dit jaar op een andere manier doen.
Via onderstaande link kunt u tot maandag 9 september uw voorkeursdag
aangeven. WIlt u per kind een formulier invullen? Opgave startgesprekken 2019

Schoonmaakavond
Voor dit schooljaar hebben we 4 schoonmaakavonden ingepland. Graag willen we dat alle ouders/verzorgers
één keer komen helpen. U wordt niet aan een lokaal of groep gebonden, samen maken we de hele school
schoon. Op de bewuste avond geven de aanwezige leerkrachten aan wat de werkzaamheden zijn en wie waar
aan de slag kan. We beginnen om 19.00 uur.
Kunt u de schoonmaakavond niet, wilt u dan zelf voor een vervanger zorgen?
Met de indeling hebben we gekeken naar de achternamen van de kinderen. Staan die tussen de 2 namen
hieronder, dan verwachten wij u op die datum. De indeling is als volgt:
Datum
Donderdag 28 november

Drop t/m Koster

Dinsdag 11 februari

Krikke t/m Polinder

Donderdag 16 april

Pronk t/m Zwart

Dinsdag 14 juli

Adams t/m Dijk

Zijn er vragen, dan kunt u contact opnemen met Peter Jakobs (peter@ikcjuliana.nl)

Informatieavond groep 3 en 8
Op woensdag 25 september is er een informatieavond voor de ouders/verzorgers van groep 3 en 8. In groep 3
wordt uitlegt hoe de kinderen leren lezen en schrijven. In groep 8 krijgt u informatie over de overgang naar het
Voortgezet Onderwijs. De informatieavond voor groep 3 begint om 19.00 uur, groep 8 start om 19.45 uur.

Gouden weken
De eerste 6 weken van het schooljaar zijn onze ‘Gouden weken’. Na een zomervakantie van 6 weken hebben
we ook weer even tijd nodig om te wennen. Nieuw lokaal, nieuwe leerkracht, misschien wel een hele nieuwe
school, nieuwe kinderen in de groep. Veel om op te noemen. We besteden deze 6 weken aan het groepsgevoel,
hoe gaan we met elkaar om in de klas. Dat doen we door middel van verschillende spelletjes te spelen, leuke
teamwork opdrachten bij gym en we maken duidelijke afspraken over de groep.

Kijkje in de groep
Alvast voor in de agenda, dinsdagmorgen 1 en donderdagmorgen 3 oktober is er weer een kijkje in de groep
voor alle ouders en verzorgers. In de nieuwsflits van september zullen we hier meer over vertellen.

Bericht van CJG Barneveld
Graag attenderen wij u op het volgende:
Voor onderstaande kindergroepen, die 17 en 19 september a.s. zullen
starten, hebben wij nog enkele plekken vrij. Speciaal voor kinderen die een
steuntje in de rug kunnen gebruiken.
www.cjgbarneveld.nl/is/nieuws/49048/piep-zei-de-muis-kinderclub
www.cjgbarneveld.nl/is/nieuws/48432/kinderclub-billy-boem

