
 

 
20 januari: studiedag 
groep 1 en 2 
 
8 februari : studiedag 
groep 1 t/m 8 
 
9 februari: 
informatieochtend 
nieuwe ouders 
 
16 februari: rapport 
groep 3 t/m 8 
 
17 februari: studiedag 
groep 1 en 2 
 
24 februari: Carnaval, 
groep 1 t/m 4 om 12:00 
uur 
 
27 februari t/m 3 maart: 
krokusvakantie 
 
6 maart: studiedag groep 
1 t/m 8 
 
7 maart: start thema 4 
De wereld van toen en 
nu 
 
10 maart: open dag PO 
Amersfoort 

 
 

Ondertussen op de Joris 
 
Na de vakantie zijn we goed gestart, we zijn na alle vakantieverhalen hard aan 
het werk gegaan. Vanaf deze week worden in groep 3 t/m 7 de Cito toetsen 
afgenomen. Dit doen we om een goed beeld te krijgen van de vorderingen van 
onze leerlingen afgezet tegen de landelijke resultaten. 
 
In tegenstelling tot de toetsen van de methodes meet Cito een stukje herhaling, 
de stof van het huidige leerjaar en al wat in het voren. Zo kunnen we zien of het 
geleerde van eerder ook goed beheerst blijft.  
 
In het rapport leest u de scores van uw kind terug en 
in het oudergesprek wordt dit eventueel toegelicht. 
Tegelijkertijd willen we ook niet teveel waarde aan 
deze resultaten toekennen. Een ontwikkeling van een 
leerling kan sprongsgewijs gaan en ook andere 
vaardigheden zijn heel belangrijk. Leerlingen doen 
hun best en daarmee zijn ze allemaal toppers! 
 
Op de ouderklankgroepochtend voor het nieuwe schoolplan zijn helaas geen 
ouders gekomen. Met de input van de leerlingen, team en de MR gaan we 
verder aan ons nieuwe schoolplan. 
 
In onze teamkamer wordt dinsdag een nieuwe keuken geplaatst. De afgelopen 
weken zijn er al voorbereidingen geweest waar u misschien al busjes van heeft 
gezien. We kunnen straks in bijvoorbeeld het creatief circuit weer koken met de 
kinderen. 
 
 

Informatieochtend nieuwe ouders 
 
Iedere maand staat er een informatieochtend voor nieuwe ouders gepland. Dit 
is een ochtend waarbij ouders van leerlingen die in de toekomst misschien naar 
onze school willen, informatie krijgen over de school. Dit is dus niet bedoeld 
voor ouders van leerlingen die net zijn gestart op onze school, de naam geeft 
misschien wat verwarring. 
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Creatief circuit 
 
Afgelopen vrijdag is het creatief circuit voor groep 4 t/m 8 weer gestart. Wat fijn 
dat er ook weer zoveel hulp was van ouders en oma’s! 
 

        
 

       
 

       



 

      
 

      
 

      



 

   
 

      
 

       



 

      
 
 

Alpe d’HuZes 
 
Een vader van één van onze leerlingen strijdt op dit moment tegen kanker. Zijn 
vrienden gaan voor hem meedoen aan Alpe d’HuZes. Als u wilt sponseren dan 
hierbij de poster met de code. 
 

 



 

 

Voetbaltoernooi groep 7 
 
In de kerstvakantie 
hebben 8 jongens uit 
groep 7 meegedaan met 
het zaalvoetbaltoernooi.  
In sporthal Bokkeduinen 
moesten ze het 
opnemen tegen 
groepen 7 en 8 van 
andere scholen.  
 
Van de 4 wedstrijden hebben ze er 3 gewonnen en 1 verloren (tegen groep 8 
van de Wonderboom) waardoor ze jammer genoeg nét de finale niet hebben 
gehaald, maar desalniettemin hebben ze veel plezier gehad samen en we zijn 
supertrots op deze jongens! 
 
 

Fietsen kleuters 
 
Sinds een tijdje zetten de leerlingen van de groepen 1 en 2 de fietsen buiten het 
hek neer. Van een ouder kregen we de tip door dat het ook fijn is als de 
leerlingen van groep 1 en 2 de fietsen aan de kadekant bij de ingang (inham) 
neer mogen zetten, omdat deze kant verkeerstechnisch veiliger is. Dat mag ook.  
 
Als de gemeente de fietsenstalling voor groep 3 t/m 7 goed heeft gemaakt 
zullen we aan die kant ook een rek neerzetten. Tot die tijd mogen de fietsen 
zonder rek neergezet worden. 

 
 

ABC Amersfoort 
 
ABC Amersfoort organiseert weer een aantal activiteiten: natuur-avonturen 
voor de groepen 1 t/m 4, een voorleesfeestje in de wijk en een aantal 
workshops. In de bijlagen meer informatie!  



 

 

Schaak- en voetbaltoernooi 
 
Vanuit schoolsport Amersfoort het volgende bericht: 
Om het jaar op sportief vlak goed te beginnen willen wij jullie wijzen op het 
naderen van de uiterste inschrijftermijn voor het Schaaktoernooi en 
Voetbaltoernooi. Willen jullie nog deelnemen aan deze toernooien? Schrijf dan 
in op schoolsportamersfoort.nl 
  

• Schaken groep 1 t/m 8, 27 januari (groep 1 t/m 5) en 3 februari (groep 6 
t/m 8). De inschrijving sluit op 20 en 27 januari. 

• Schoolvoetbal 10 maart (groep 5 & 6), 17 maart (groep 7 &8) en 24 
maart (meiden groep 5 t/m 8). De inschrijving sluit op 17 februari. 

 
De begeleiding en organisatie wordt door u als ouders gedaan. De schoolshirts 
worden via school meegegeven. 
  

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.schoolsportamersfoort.nl%2Ftoernooien%2Fbasisonderwijs&data=05%7C01%7Cc.tulen%40kpoa.nl%7C35cf5f6269dc4d9a282108daf308fb2a%7C55fe3191554d4ac082175fe91292e04c%7C0%7C0%7C638089517153384051%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=k1JnXADsM%2Bf1JaUTPbk23%2BTvmzyMacCBD8oLkITyAZ0%3D&reserved=0


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 


