Onderwijs
Kalender
Helaas is de jaarkalender nog niet klaar. We doen er alles aan om de kalender zo
snel mogelijk bij u te krijgen. De agenda tot en met de herfstvakantie hebben we
hiernaast staan. Zijn er dringende vragen, dan kunt u contact opnemen met Peter
Jakobs (peter@ikcjuliana.nl)

Even voorstellen
Mijn naam is Marry Verspuij-van den Top. Ik ben opgegroeid
in Lunteren (De Valk). Ik ben al 31 jaar getrouwd met Piet
Verspuij. Wij wonen nu zestien jaar in Otterlo, waar hij
predikant is. We hebben eerst vijf jaar in Goudriaan gewoond
en daarna tien jaar in Boven-Hardinxveld. Wij hebben 2 zoons
en 2 dochters, 3 van hen zijn getrouwd. Ook hebben wij 5
kleinkinderen in de leeftijd van 0 tot en met 5 jaar. In mijn
vrije tijd houd ik me graag bezig met lezen, keyboard spelen,
tuinieren en fietsen in de bossen.
Al jarenlang werk ik met veel voldoening als invalleerkracht
op verschillende basisscholen, o.a. op de zeven scholen van De Drieslag. Nu werk
ik twee dagen per week als remedial teacher op het IKC Juliana. Het is heel
afwisselend werk. Het omgaan met kinderen vind ik erg fijn en boeiend.
Sommigen van jullie zullen mij al wel een keer gezien hebben of weten wie ik ben,
maar bij deze stel ik mij alsnog even aan jullie voor.
Ik ben Eline de Korte, ik ben 20 jaar en combineer mijn stage
voor de pabo en mijn werk als onderwijsassistent op het IKC
Juliana. Vanaf dit schooljaar zal ik elke maandag, donderdag
en vrijdag aanwezig zijn en ben ik vooral te vinden in
groepen 4,5 en 8. Ik heb ontzettend veel zin in dit schooljaar
en ik hoop jullie ook! Mocht u/jij iets aan mij willen vragen,
iets willen weten of gewoon gedag willen zeggen mag dat
natuurlijk altijd!

Zendingsgeld
We hebben de mooie traditie om elke dinsdag zendingsgeld mee te nemen. Iets van onze rijkdom delen met
mensen en kinderen die dat nodig hebben. En bovenal ook die mensen vertellen over de Heere Jezus.
Tot de herfstvakantie is ons zendingsgeld bestemd voor 'Anne with a Mission'. Anne Koster vertelt over haar
werk:
“Ik ben eind augustus voor twee jaar naar Zuid-Afrika gegaan om Gods liefde door te geven aan de mensen
daar. Om dit te doen ga ik - na een training van een half jaar - werken bij Aids Hope. Aids Hope is een huis waar
kinderen en vrouwen komen die te maken hebben met Aids. Hier ga ik mensen niet alleen praktisch
ondersteunen, maar zal ik hen ook ondersteunen in hun zoektocht naar God. Via mijn facebookpagina houd ik
jullie op de hoogte van dingen die ik doe. Daar vind je ook een filmpje over Aids Hope. “
https://www.facebook.com/AnneWithAMission/

Talento
4 keer per jaar organiseren we Talento. Een manier
van Talentontwikkeling die aansluit bij de
creativiteit, talenten en interesses van kinderen.
Met groep 5 t/m 8 willen we in 2 blokken van 2
weken hiermee aan de slag gaan.
We willen de kinderen verschillende activiteiten/
workshops aanbieden. Daarom zijn we op zoek
naar ouders/verzorgers die willen meedenken met
ons. En zonder uw hulp gaat dat niet lukken.
Heeft u een goed idee, kent u iemand die iets voor ons kan betekenen, is uw bedrijf beschikbaar, is er wat via
opa of oma wat te regelen? We zijn geïnteresseerd in uw ideeën.
Op donderdag 3 oktober vanaf 14.30 uur bent u welkom op het IKC om met ons te overleggen over uw ideeën.
Een aantal ideeën voor talentontwikkeling zijn: houtbewerking, schilderen, bezig zijn met techniek, (volks)dans,
natuuronderzoek, middagje meedraaien op uw werk. Deze activiteiten kunnen op een door u gekozen locatie
plaatsvinden, thuis, op uw werk of bij ons op het IKC.
Het eerste blok is op vrijdag 13 maart en vrijdag 20 maart, het tweede blok is op vrijdag 5 juni en vrijdag 19
juni. Beide middagen van 13.15 tot 14.45 uur.
Heeft u vragen of ideeën, dan horen we dat graag!
Peter Jakobs (peter@ikcjuliana.nl) en Anne-Marie Diele (anne-marie@ikcjuliana.nl)

Parro Privacy voorkeuren
Aan het begin van ieder schooljaar vragen wij de ouders/verzorgers opnieuw om hun voorkeuren op te geven.
Dit staat overigens niet vast voor een heel jaar. U kunt op elk moment uw voorkeuren wijzigen en daarvan de
leerkracht op de hoogte stellen.
Hoe kunt u uw voorkeuren aangeven? Dat kan heel gemakkelijk via Parro. Veilig én met een vermindering van
onze administratiedruk. Om deze voorkeur aan te geven kunt u de volgende stappen doorlopen.
Open de app van Parro
1) Ga onderaan naar het vierde tabblad 'Instellingen'.
2) Tik op Privacy-voorkeuren.
3) Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes of het potloodje achter het kind.

Door Parro in te zetten voor het verzamelen van privacy voorkeuren hoeven wij geen brieven meer uit te delen
en u hoeft deze niet meer in te vullen. Maar, nog wel belangrijker, wij hoeven niet meer handmatig de reacties
van de ouders/verzorgers over te nemen in ons leerlingsysteem.
Wanneer u voor 1 oktober niets heeft ingevuld, gaan wij er vanuit dat u voor alle onderdelen toestemming
geeft. Als u een vraag heeft over Parro, neemt u dan contact op met de leerkracht. Dat mag via de app, maar u
kunt natuurlijk ook mailen of bellen.

