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Terugblik opening IKC Juliana
Wat hebben we genoten gisteren. We mogen terugkijken op een heel geslaagd feest.
Wij vonden het fijn dat er zo veel belangstelling was van ouders, grootouders, broers,
zussen en andere belangstellenden.
We willen de moeders van de ouderraad heel erg bedanken voor jullie inzet.

Agenda
Maandag 5 november
Regel van de maand
Dinsdag 6 november
OR- vergadering
Woensdag 7 november
Dankdag
Vrijdag 9 november
Gebedsgroep
Maandag 19 en dinsdag 20
november
Oudergesprekken

Wij danken de Heer

Woensdag 28 november
Ouderpanel

Gisteren hebben we met trots onze eigen CD gepresenteerd.
Burgemeester Van Dijk mocht het eerste exemplaar in
ontvangst nemen. Er zijn al heel veel cd’s verkocht, maar we hebben er nog genoeg om
te verkopen. Wilt u ook een cd voor maar €10,-? Dan kunt u contact op nemen met Juf
Riande Hazeleger (riande@ikcjuliana.nl)

Oudergesprekken groep 1 t/m 8
Op maandag 19 en dinsdag 20 november staan de oudergesprekken weer gepland. De leerkracht bespreekt met
u de voortgang van uw kind. De gesprekken zijn voor groep 1 t/m 8. Ze duren 10 minuten en vinden plaats in het
lokaal van uw kind.
U kunt uw voorkeur voor een dag doorgeven door te klikken op onderstaande link. Als we van u geen bericht
hebben ontvangen, gaan we er vanuit dat we u op één van de avonden kunnen indelen. Het formulier kunt u
invullen tot vrijdag 9 november as. Wij vragen u om voor elk kind een formulier in te vullen. Dat is voor ons
gemakkelijk om alles in te plannen. https://goo.gl/forms/9br44F7McuMcKQ2e2

Buitenberging
We zijn op zoek naar een geschikte buitenberging waar we ons tuingereedschap, papiercontainer en andere
spullen neer kunnen zetten. De berging moet in ieder geval 9 m² zijn. Kunt u ons helpen met het uitzoeken van
een geschikte berging of kunt u via uw werk iets voor ons betekenen, dan kunt u contact opnemen met Ageeth
Russcher (info@ikcjuliana.nl)

Wethouder Rebellaan 142 | 3771 KA Barneveld
0342-412165 | info@ikcjuliana.nl
www.ikcjuliana.nl

Nieuwsflits
November 2018

Dankdag
Woensdag 7 november is het Dankdag. Thema van dit jaar is Alles geef ik u. Volgende week staan de
Bijbelverhalen in het teken van dit thema. Met de groepen 3 t/m 8 gaan we naar de kerkdienst in de Oude Kerk
van Barneveld. Dominee Plug preekt over de gift van de weduwe uit Markus 12: 41-44. Na de dienst gaan we
terug naar school. De kinderen mogen daarna naar huis. Als dat niet mogelijk is kunnen de kinderen op school
blijven tot 12.15u. Wilt u dit melden bij de leerkracht? De kinderen van groep 1 en 2 vieren met elkaar Dankdag.
Deze leerlingen kunnen tussen 11.45u en 12.15u opgehaald worden.
De dankdagcollecte heeft dit keer een heel bijzonder doel. We willen namelijk levensmiddelen ophalen voor de
Voedselbank.
We willen u vragen of iedere leerling (minimaal) 1 product mag meenemen voor de Voedselbank. Om te zorgen
voor een zo gevarieerd mogelijke samenstelling van artikelen is het voorstel om per groep een verschillend artikel
in te zamelen.
Kinderopvang ,
peuterspeelzaal en
groep 1a & 1b

Broodbeleg zoals pindakaas, jam,
chocopasta, etc. (let op houdbaarheid)

Groep 5

Slaolie, olijfolie, zonnebloemolie

Groep 2

Blikgroenten

Groep 6

Shampoo, tandpasta, deodorant

Groep 3

Pasta en sauzen

Groep 7

Appels, sinaasappels

Groep 4

Rijst en sauzen

Groep 8

Wasmiddel

In de groepen staat een krat, daar kunnen de kinderen hun meegebrachte levensmiddelen in doen. Één krat
wordt gevuld met een product uit alle groepen. Deze krat nemen we mee naar de kerkdienst. De andere kratten
worden door de medewerkers van de Voedselbank opgehaald. U kunt de levensmiddelen inleveren van 5
november tot en met 9 november.

Namens de MR
We zijn super trots op het team van IKC Juliana. Daarom hebben wij namens alle ouders de leerkrachten een
koffiemok cadeau gedaan en 2 planten voor in het gebouw.
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