
 

 

 
29 augustus: start thema 1: 
Gi-ga Groen 
 
1 september: 
schoolstartfeest 
 
5 september: 
informatieavond groep 8 
 
5 t/m 8 september: 
startgesprekken 
 
14 september: 
informatieochtend nieuwe 
ouders 
 
16 september: studiedag 
groep 1 en 2 
 
27 september: studiedag, 
alle leerlingen vrij 
 

 
 

We zijn gestart! 
 

Vol verwachting en met goede zin kwamen de 
leerlingen afgelopen maandag de school weer in. De 
OR had voor een mooie bloemenversiering gezorgd om 
het extra feestelijk te maken. Voor ons als team is deze 
eerste schooldag ook altijd een leuk en warm begin. 
Welkom aan iedereen die nieuw is op onze school. 
 
We zijn goed gestart. De komende weken noemen we 
ook wel de gouden weken. We besteden extra 
aandacht aan de groepsvorming met verschillende 
activiteiten. 

 
In de vakantie zijn er bij groep 3 t/m 8 nieuwe 
kapstokken gemaakt. Hierbij is ook rekening 
gehouden met de schoenen en sloffen. Omdat de 
leerlingen bij binnenkomst hun schoenen uitdoen, is 
het fijn als ze sloffen of bijvoorbeeld crocs mee 
hebben voor in de klas. Geeft u ze mee? 
 
Regelmatig vinden wij tassen, bekers, trommels en 
kledingstukken in en rondom de school. Als er een 
naam op staat komt het makkelijker weer terug bij 
de goede eigenaar. 
 
Corona is nog steeds aanwezig. Bij klachten die bij Covid-19 horen, vragen we u 

om uw kind te testen. Testen (om alvast in huis te hebben) kunnen bij mij 

(Cecile) opgehaald worden. 

 

Communicatie 
 
Deze week heeft u de informatiebrief van de groep van uw kind ontvangen.  
Aan het eind van iedere periode, meestal vlak voor een vakantie, krijgt u een 
update van het reilen en zeilen in de klas. Alleen in groep 3 wordt er vaker een 
berichtje gestuurd omdat daar het lesprogramma iets anders is ingedeeld. 
 
Iedere twee weken ontvangt u via Social Schools het Jorisnieuws met algemene 
schoolinformatie. 
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De oudergesprekken staan ook in de jaarkalender. Heeft u tussendoor een vraag 
of iets dat u wilt bespreken? U kunt de leerkracht bereiken via Social Schools 
voor een vraag of een afspraak. 
 
 

Joris waanzinnige schooltuin 

In de zomervakantie is de tuin groen gebleven dankzij sproeien. Dank voor de 
ouders die dit hebben gedaan. 
 
Er groeit veel onkruid in de plantdelen. Dit laten we bewust nog even staan, 
omdat groen helpt afkoelen. 
 
Iedere groep heeft door het jaar heen de beurt om voor de tuin te zorgen, 
water te geven, onkruid te wieden en te vegen. Daarnaast zullen we in dit 
schooljaar twee keer een meehelpochtend plannen voor ouders. We doen dan 
de iets grotere klussen. We houden u op de hoogte. 
 

Startgesprekken 
 
In de week van 5 september zijn de startgesprekken. De ouders van de 
leerlingen van groep 1 en 2 zijn al via de kleuternieuwsbrief geïnformeerd.  
 
Voor de ouders van groep 3 t/m 7 geldt dat zij zich vanaf 29 augustus 16.00 uur 
via Social Schools kunnen inschrijven voor een gesprek. De leerlingen van groep 
5, 6 en 7 zijn bij dit gesprek aanwezig. 
 
Voor de ouders van groep 8 is er een informatieavond op maandag 5 september 
van 19.00-20.00 uur. 
 

(Groot)ouders om te lezen 
 
Wij zijn op zoek naar (groot)ouders die één of twee 
keer per week met een leerling willen lezen met het 
programma Bouw! Dit is bij de start van de dag, bij 
voorkeur op dinsdag, woensdag en donderdag. 
 
Kunt u of wilt u ondersteunen? Stuurt u dan een 
berichtje naar m.vdbrink@kpoa.nl of spreekt u Malou even aan? 
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Folders  
 
In de komende weken komen er bij ons veel folders binnen van typcursussen, 
tijdschriften en digitaal oefenmateriaal. De keus is helemaal aan u, wij geven het 
slechts door. Alle communicatie over abonnementen gaat ook buiten de school  
om. 
 

 

Schoolstartfeest  
 
Komende donderdag 1 september is het schoolstartfeest. Tussen 16.30-19.00 
kunnen leerlingen, ouders en team elkaar ontmoeten. Voor de leerlingen van 
groep 1 en 2 is er een springkussen. 
 
Samen met de OR wordt er ook voor drinken, een zakje chips, een broodje 
hamburger/vega burger of broodje (vega)knakworst gezorgd. Deze zijn tegen 
een contante bijdrage te koop. Van de eventuele extra opbrengst worden 
techniekmaterialen gekocht voor de school. 
 
Uiteraard is het niet verplicht om eten en drinken te kopen, het ontmoeten 
staat centraal. 
 

 
 



 

 

 
 

Blokfluit en gitaarles 
 
In de bijlage leest u informatie van een docent die blokfluit en gitaarlessen 
verzorgt in onze wijk. 
 
 

Schoolsporttoernooien 
 
Ook komend schooljaar organiseert SRO samen met sportverenigingen weer 
toernooien voor scholen. Als kinderen mee willen doen, hebben ze ook een 
ouder nodig die het regelt en kan begeleiden. Dit wordt dus buiten school om 
geregeld. Schoolshirts worden wel via school meegegeven. 
 
Meer informatie is te vinden op: www.schoolsportamersfoort.nl 
 

 
 
 

Vanuit de parochie 
 
Voor de kinderen die in groep 8 van de basisschool of de brugklas middelbare 
school zitten, start begin oktober de voorbereiding op het Heilig Vormsel. De bij 
onze parochie ingeschreven kinderen worden begin september uitgenodigd per 
brief. Niet ingeschreven en toch mee willen doen? Informatie en aanmelding 
via vormselolva@gmail.com 
 
De viering zal zijn op zondag 29 januari met Vormheer Mgr. Hoogenboom. De 
eerste ouderavond is op maandag 19 september en de eerste les op 
maandagavond 3 oktober in de pastorie van de St.Martinus.  
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Kwink 
 
Wij werken op school met een methode voor sociaal-emotioneel leren: Kwink. 
In de bijlagen vindt u het oudernieuws voor deze periode. En een koelkastposter 
die handig kan zijn om ook thuis eens over de lesonderwerpen te praten. 

 


