MAART 2018

Paasviering
We mogen terugkijken op mooie paasvieringen. De kleuters vierden
met elkaar in het speellokaal de opstanding van Jezus. De andere
kinderen kwamen met hun ouders/verzorgers samen in Rehoboth voor
de viering van dit feest. Alle vieringen stonden in het teken van Gebed
doet groeien.
We wensen u een gezegend Pasen toe.

Talento

Agenda
Vrijdag 30 maart
Goede vrijdag
Zondag 1 en maandag 2 april
Pasen
Dinsdag 3 april
Groep 0, 1 & 2 vrij

Afgelopen vrijdagmiddag was het Talento middag op de KJS. Veel
kinderen deden een activiteit dat bij hun talent of interesse past. Maar
niet alleen op school waren er activiteiten. Ook bij de tennisvereniging,
bij schildersbedrijf R. van de Beek, op het JFC en bij mensen thuis waren
er verschillende activiteiten die de kinderen mochten doen. We hopen
dat de kinderen enthousiast zijn thuis gekomen. Vrijdag 6 april is het
2e deel van dit blok. Op vrijdag 15 en 22 juni gaan we het 2e blok doen.
Heeft u ons ook wat te bieden, dan kunt u mailen naar
riande@kjsbarneveld.nl of peter@kjsbarneveld.nl. Op onze Facebook
staan verschillende foto’s van de activiteiten.

Donderdag 5 april
Verkeersexamen groep 7

Nieuwe school

Woensdag 11 april
GMR- vergadering

Zoals het er nu naar uitziet gaan we in de laatste week voor de
herfstvakantie over naar de nieuwe school. Eind april hebben we hier
meer duidelijkheid over. We zijn op dit moment druk in gesprek over
het ontwerp van het schoolplein. Daar komen een hoop kosten bij
kijken en daarom hebben we daar verschillende acties voor bedacht.
Het kan ook voorkomen dat we uw hulp nodig hebben om zo kosten te
kunnen besparen. Zo zijn we voor ons nieuwe plein opzoek naar een
lange boomstam van ongeveer 50/60 cm doorsnee. Wie kan ons
daaraan helpen? Graag een berichtje naar info@kjsbarneveld.nl

Vrijdag 6 april
Gebedsgroep
Talento
Maandag 9 april
Regel van de maand
Start inzameling Bag2school

Maandag 16 april
OR- vergadering
Dinsdag 17 t/m donderdag 19
april
Centrale Eindtoets groep 8
Vrijdag 20 april
Koningsspelen
Woensdag 25 april
Laatste inleverdag
Bag2school
Vrijdag 27 april t/m vrijdag 11
mei
Meivakantie
Vrijdag 27 april
Koningsdag

Nieuw op school
In maart zijn er weer een aantal nieuwe kinderen bij ons op school
gekomen. Anna van de Beek, Sara van den Brink en Guus Kuijsten zijn
allemaal 4 geworden en begonnen in groep 0.
Vanity Foort is vanaf vorige week gestart in groep 3. Zij komt van een
andere school. We wensen jullie allemaal veel succes op de KJS

Koningsspelen
Op 20 april zijn de Koningsspelen er weer. En dat gaan we natuurlijk
weer vieren met groep 1 t/m 8. In feestelijke oranje/rood-wit-blauwe
kleding beginnen we om 8.30 uur aan de voorkant van de school, hijsen
daar de Nederlandse vlag en zingen we het Wilhelmus. En dan warmen
we ons op met het Koningsspelen lied.
Vervolgens gaan we meteen verder met de sport en spel activiteiten. De
kleuters blijven op school, de andere groepen gaan naar de
Oosterboshal. Het schoolontbijt slaan we dit jaar over.
Na de sport en spel activiteiten hebben we een sponsorloop. Het doel
van de loop is voor ons nieuwe schoolplein. We kunnen hiervoor veel
geld gebruiken! Over de sponsorloop krijgt u later meer informatie.
Voor alle activiteiten hebben we hulp nodig van ouders/ verzorgers/
grootouders/ broers/ zussen etc. Via deze link kunt u zich opgeven om
er voor de kinderen weer een onvergetelijke dag van te maken. Om
12.00 uur zijn alle kinderen vrij.

Bag2school
Ook in het voorjaar doen we
weer mee met de actie
Bag2school.
Alle
kinderen
krijgen een zak mee naar huis
en u kunt die vullen met schone
kleding (zowel baby- kinder- als
volwassenkleding), schoenen (
per paar, aan elkaar genoopt of
met tape ), lakens, dekens,
gordijnen,
handdoeken,
knuffelbeesten,
handtassen
riemen en ceinturen. De actie
loopt van 9 t/m 25 april. Voor
elke kilo krijgen we €0,30 voor
het nieuwe schoolplein.

Centrale Eindtoets
Dinsdag 17, woensdag 18 en
donderdag 19 zijn voor de
kinderen uit groep 8 spannende
dagen. Dan is er namelijk de
Centrale Eindtoets. Met de
meester en de juf zijn de
leerlingen al een paar weken
aan het voorbereiden. Voor het
eerst dit jaar doen we de
eindtoets digitaal. Bent u
benieuwd hoe dat er uitziet, klik
hier voor de Ouderkrant

Schoolvoetbal
Tuinavond
Aan het begin van het cursusjaar bent u door de ouderraad
geïnformeerd over de tuinavonden.
Er zijn al enkele ouders geweest die hebben aangegeven aanwezig te
willen zijn op een van deze avonden. Alvast dank daar voor.
Op dinsdagavond 10 april staat er weer een tuinavond gepland. We
willen graag de tuin netjes houden voor onszelf en voor de buurt.
Helpt u mee? We starten om 18.30 uur aan de voorkant van de school.
De volgende tuinavond staat gepland op woensdagavond 6 juni.

Vanaf 4 april gaan de jongens
en meiden van groep 6, 7 en 8
weer strijden voor de eerste
plaats
bij
het
schoolvoetbaltoernooi
van
Barneveld. Zij kunnen veel
aanmoediging gebruiken, dus u
bent van harte welkom op de
velden van VVB. Informatie en
het programma kunt u hier
vinden.

Heeft u nog vragen, dan kunt contact opnemen met Rudy van de Beek,
contactpersoon namens de ouderraad via 06–53797179 of
klusouderskjsbarneveld@gmail.com.

Juf Liesbeth trouwen
Aanstaande vrijdag, 6 april gaat juf Liesbeth trouwen met haar vriend
Bart. Juf Liesbeth loopt stage in groep 3 en op verschillende dagen bij
het Kindcentrum. We wensen de juf en haar toekomstige man een fijne
bruiloft en veel zegen toe van onze Vader in hun huwelijk. De kinderen
van groep 3 gaan naar de kerkdienst.

Koningin Julianaschool
Dr. Albert Schweitzerlaan 10
3771 XM Barneveld
0342-412165
info@kjsbarneveld.nl
www.kjsbarneveld.nl
https://www.facebook.com/kjsbarneveld
/

Nieuws vanuit de MR
Beste ouders,
Misschien heeft u dat ook weleens, dat uw kind thuis wat zegt over
school dat vragen oproept. Iets dat u niet helemaal lekker zit. Misschien
dat de juf of meester wat gezegd heeft of iets dat op het schoolplein
gezegd of gedaan is (volgens uw kind). Wat doet u dan? Bespreekt u het
met de juf of meester? En wanneer wel of niet?
Dit punt kwam op 27 maart in de MR aan de orde. Wanneer breng je als
ouder een punt in bij de leerkracht, directeur of MR? Het meest logische
is om te overleggen met de leerkracht van uw kind. Zij / hij is het eerste
aanspreekpunt. Dat kan na schooltijd of eenvoudig via Parro. In het
geval u er niet met de leerkracht uitkomt, en het belangrijk voor u is,
kunt u het met de directeur opnemen. Als u er niet uitkomt met de
directeur en het gaat niet alleen over uw kind maar ook over het beleid
van de school (het gaat meerdere kinderen aan of het raakt het hart van
het onderwijs), neemt u het dan gerust op met de MR. Daar zijn we als
ouders voor: Henri van Middelkoop, Tytsia van Geerestein en Hugo
Plaisier.
Verder spraken we met de directeur (Ageeth) over de nieuwbouw.
Tijdens een verbouwing (reorganisatie) in mijn eerste baan hoorde ik
voor het eerst de uitspraak ‘tijdens verbouw gaat verkoop door’. Dat
hield zoveel in als dat ik geacht werd mijn normale werk te doen en
daarbovenop de helft extra. Niet direct feest dus. Hoe zou dat zijn op
de Koningin Julianaschool? Niet veel anders, zo blijkt. Want wat zijn er
veel beslissingen tijdens zo’n bouwperiode. Van klein (die ene of die
andere deurknop???) tot groot (de inrichting van een speellokaal die
aansluit op de visie op onderwijs). En omdat lang niet alle beslissingen
voor het team van school te overzien zijn, komen er overleggen bij voor
het bouwteam. Nu ja, iedereen die weleens wat verbouwd heeft in huis,
weet hoe druk dat kan zijn met regelen en doen. En die weet ook dat
tijdens de verbouwing het werk meestal gewoon doorgaat. En mocht
dat een keer niet het geval zijn, dan weet u vast de leerkracht, directeur
of ons als MR te vinden.
Namens de MR,
Hartelijke groet,
Hugo

Schoolgids en kalender

Steun het
kinderwerk in
Almelo!
Elke maandagmiddag is het
vaste prik: ‘club van tante Dini’.
De vijftiger is als een tweede
moeder voor de jonge bewoners
van de Almelose wijk Het
Nieuwland, een sociaal zwakke
buurt met een treurigstemmend
rijtje
karakteristieken:
veel
eenoudergezinnen,
armoede,
werkloosheid,
verslaving,
huiselijk geweld. ‘Als je bidt, zal
Hij je geven, als je klopt aan de
deur zal Hij open doen…’
Ze zingen een paar liedjes
voordat ‘opa Jan’ met de
Kijkbijbel plaatsneemt in de
kring. Vandaag gaat het over
Bartimeus. Een paar kinderen
zijn bepaald teleurgesteld als
het na een paar bladzijden
voorbij is. ‘Wat een kort
verhaaltje!’ ‘Volgende week
verder.’ Om het hardst wordt er
een verzoeknummer van een
van de kinderen gezongen en
daarna trekken ze een sprintje
naar de knutseltafels achter in
de kerkzaal.
In de maand april is ons
zendingsgeld voor dit project.
Dankzij onze giften kan dit
belangrijke werk doorgaan!

Regel van de
maand

In onze Stichting zijn we bezig met een nieuw ontwerp van de
schoolgids en de kalender.
Het wordt eigentijds en toegankelijk. In de schoolgids en kalender is
veel fotomateriaal verwerkt.
Wij willen heel graag ons nieuwe schoolgebouw en natuurlijk het
nieuwe schoolplein in de schoolgids opnemen. Daarom krijgt u in het
nieuwe schooljaar een kopie van de kalender. En hopen we dat eind
november de schoolgids en de kalender in de nieuwe vormgeving klaar
is.

Denk eerst na voordat je iets
doet, dat voelt ook voor de
ander goed!

