SEPTEMBER 2018

Openingsfeest
Op vrijdag 2 november is het een bijzondere dag. Deze dag vieren we feest
omdat het IKC officieel is geopend. Dit feest sluiten we af met een mooie
openingsvoorstelling. Hieronder vindt u alvast de belangrijkste informatie
over deze dag.
- de groepen 1 t/m 8 hebben een continurooster tot 14.00 uur.
- de lunch wordt verzorgd door school. Eten en drinken voor 's morgens
moeten de kinderen zelf meenemen.
- de openingsvoorstelling is van 13.00-13.45 uur. U bent hiervoor van harte
uitgenodigd.
Overige informatie ontvangt u later van ons.

Kerstboeken
Met het kerstfeest willen wij de kinderen graag een boek cadeau doen. Er is
een lijst samengesteld voor groep 1 t/m 8 waaruit u, samen met uw zoon of
dochter, een boek kunt kiezen. Deze vindt u in de bijlage. In dit document
staat een korte omschrijving van het boek en welk niveau het boek heeft.
U kunt de keuze doorgeven door het formulier in te vullen d.m.v.
onderstaande link. Graag per kind 1 formulier invullen. Wilt u ook de tweede
keus aangeven op het formulier? https://goo.gl/forms/ASUqVviEj6yvEVdg2
Het formulier kunt u invullen tot uiterlijk donderdag 18 oktober
2018! Vrijdagmorgen geven wij de bestelling door. Als de keuze dan niet
bekend is, zullen wij een boek uitkiezen voor uw zoon of dochter.

Noodlokaal
De afgelopen jaren zien we een langzame groei van het aantal leerlingen in
de onderbouw. Dat betekent dat we dit jaar 3 kleutergroepen hebben. In onze
nieuwbouw hebben we wel rekening gehouden met de groei van de school.
Er is voorbereidend werk gedaan om te kunnen uitbouwen.
Op dit moment is dat echter nog niet mogelijk. Stichting Hervormde Scholen
de Drieslag heeft voor onze school een unit gekocht, een volwaardig
klaslokaal. Deze wordt geplaats op ons eigen terrein.
Groep 2 gaat naar deze unit toe en kan wel gebruik maken van het nieuwe
plein en het nieuwe speellokaal.

Agenda
Maandag 1 oktober
Start inzameling Bag2school
Regel van de maand
Vrijdag 5 oktober
Dag van de leraar
Gebedsgroep
Dinsdag 9 en woensdag 10
oktober
Schoolkorfbal
Vrijdag 12 oktober
Verhuiswagen komt de spullen
ophalen
Maandag 15 t/m vrijdag 19
oktober
Verhuisweek
Donderdag 18 en vrijdag 19
oktober
Groep 1 t/m 4 vrij
Maandag 22 t/m vrijdag 26
oktober
Herfstvakantie
Maandag 29 oktober
Hoofdluiscontrole
Donderdag 1 november
Officiële opening IKC Juliana
Vrijdag 2 november
Openingsfeest IKC Juliana

Aanspreekpunten in de school
Voor dringende zaken kunt u op maandag bij Peter Jakobs terecht. Op
dinsdag, woensdag en vrijdag bij Ageeth Russcher. In verband met de studie
van Ageeth Russcher kunt u op donderdag bij Petra de Voogd terecht.

Schoolkorfbal
Dinsdag 9 en woensdag 10 oktober zijn de velden van korfbalvereniging ODIK
weer in gebruik voor het jaarlijkse schoolkorfbal. Groep 3, 4 en 5 spelen
woensdagmiddag hun wedstrijden. Groep 6, 7 en 8 doen dat op beide
avonden. U kunt het speelschema vinden door op onderstaande link te
klikken. Vriendelijke verzoek van de organisatie om op de fiets te komen en
deze te parkeren op de aangegeven plaatsen.
http://www.odik.nl/actueel/nieuws-items/2971-schoolkorfbal-2018

Paasviering
Weet u nog? Na de paasviering kregen alle kinderen een bloembol mee.
Gebed doet groeien.
Bij de familie Snippert hebben Joris en Vera deze meteen in de grond gepoot.
Lange tijd staken er alleen twee groene sprieten boven de grond uit. Maar nu
staat er een gladiool vol in bloei. Groot, mooi en prachtig gekleurd! De
bloemen zijn zo groot, dat de stengel begon door te buigen. Vera heeft een
stok in de grond gezet om hem op te binden. Nu staat hij weer recht. Wat leuk
hè!

Psalmen lijst op
website
Elke week leren wij de kinderen
een Psalmvers aan. Vanaf groep 3
overhoren wij de Psalm elke week.
Op onze site kunt u zien welke
Psalm er welke week aan de beurt
is.

Bag2school
Inmiddels is de actie bij velen wel
bekend. Tot 19 oktober kunt u
zakken met kleding inleveren bij
ons op school. We krijgen per kg
een bedrag wat we besteden aan
het nieuwe schoolplein. U kunt de
volle zakken inleveren op school.
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