
 

 
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 uur 
vrijdag 
 
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 voor nieuwe 
ouders 

 
 

Ondertussen op de Joris 
 

We zitten volop in het thema Communicatie, in 
onze themahoek is dit voor de kinderen uitgewerkt 
en er staan weer bijpassende leesboeken bij. 
 
Tijdens de nationale voorleesdagen is er ook weer 
extra aandacht besteed aan het lezen met plezier. 
In veel groepen kwamen ouders gezellig met hun 
kind lezen en in de bovenbouw groepen lazen de 
leerlingen de kleuters voor. 
 
Groep 3 vierde het letterfeest samen met de 
ouders; alle letters zijn geleerd, knap hoor! 

 
 
Ondertussen is ook eindelijk onze nieuwe keuken 
geplaatst! Hierbij een foto van het eindresultaat.  
We verheugen ons al op de lekkere koekjes en 
pepernoten die hier gebakken gaan worden!  
 
 
Iedere ochtend komen er kinderen te laat. Dit is voor het betreffende kind niet 
fijn en ook voor de groep en de leerkracht niet omdat het stoort. Het gaat 
hierbij uiteraard niet om leerlingen die incidenteel naar de tandarts moeten. 
Om echt om 8.30 uur te kunnen starten is het fijn als uw kind om 8.25 uur in de 
school of in de rij bij de juf is. Er is zo tijd genoeg om de jas en schoenen uit te 
trekken en rustig te gaan zitten. 
 
In de week van 20 februari staan de oudergesprekken gepland. Vanaf 
dinsdagavond 7 februari 18.00 uur kunt u weer inschrijven via Social Schools. 
 
Afgelopen week werd een ouder onwel op het schoolplein. Fijn dat er gelijk hulp 
was en zoveel ouders gelijk vertrokken met hun kind. Inmiddels gaat het naar 
omstandigheden goed met de betreffende ouder. 
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Fietsen ouders 
 
Wilt u alstublieft uw (bak)fiets langs de school parkeren of 
in de kom bij de fietsen van de leerlingen? Dus aan de niet-
huizenkant.  
 
Buurtbewoners geven regelmatig aan dat zij hun eigen 
tuin niet uit kunnen, niet met de auto weg kunnen of 
schade hebben van de fietsen. Daarnaast zorgt het voor 
overstekende kinderen voor onveilige situaties. 

 
 

Nieuwe collega 
 
Afgelopen week is bij ons op school een nieuwe collega gestart. Zij volgt het zij-
instroomtraject. Mensen die hieraan mogen starten hebben minimaal een HBO 
vooropleiding, o.a. allerlei toetsen gemaakt, een portfolio samengesteld en 
proeflessen gegeven. Ook een assessment is een vast onderdeel. In het zij-
instroomtraject staat de collega twee tot drie dagen voor de groep en volgt 
daarnaast een verkorte opleiding (twee jaar) tot leerkracht aan de PABO. 
 
Wettelijk gezien is een zij-instromer lesbevoegd. Bij KPOA kiezen we ervoor om 
mensen in hun eerste half jaar naast een collega te zetten om zo een goede 
start te hebben. Ineke is onze nieuwe collega op maandag en dinsdag in groep 6 
en ze stelt zich hierbij even aan u voor. 
 
Hallo allemaal, ik ben Ineke Cremers. Ik woon samen 
met mijn man en zevenjarige dochter in Amersfoort 
Vathorst. Ik mijn vrije tijd teken ik graag, ik maak 
kleding voor mijzelf en mijn dochter en lees graag.  
 
Vanaf 1 februari start ik als zij-instromer in groep zes, 
naast Agnes en Mieke. Het afgelopen half jaar heb ik 
meegelopen op Dok12 in groep 4 en vanuit die 
ervaring het geschiktheidsonderzoek doorlopen. Ik 
ben ontzettend blij dat ik nu de overstap kan maken 
naar het basisonderwijs.  
 
Leren is altijd belangrijk geweest in mijn werk. Hiervoor heb ik bij verschillende 
bedrijven gewerkt, als trainer en als ontwikkelaar van trainingen en online 
modules. Ik kijk ernaar uit om de kinderen te leren kennen en met hen aan de 
slag te gaan.  



 

  

Nationale voorleesdagen 
 
In het kader van de Nationale Voorleesdagen hebben de kinderen van groep 8 
dinsdagmiddag de kleuters voorgelezen. Zij hadden eerst het betreffende 
verhaal voorbereid. Wat werd er spannend voorgelezen en wat werd er goed 
geluisterd!  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Minecraft 
 
Om kinderen op een speelse manier aan te sporen om meer te bewegen werd 
het populaire bouwspel Minecraft gekoppeld aan een projectweek voor groep 
6, 7 en 8. Dit is een activiteit vanuit onze ABC samenwerking in de wijk. 
Tijdens deze week konden leerlingen digitale bouwblokken verdienen door te 
bewegen en gezond te eten. Zo kregen ze per klas een puntenschema en de 
opdracht zo veel mogelijk te sporten en gezond te eten/drinken.  
 
In deze week zat ook een Minecraft bouwwedstrijd waarbij de verdiende 
blokken moeten worden gebruikt om in teams van twee kinderen een 
bouwopdracht uit te voeren. Deze bouwopdracht kan zowel creatief, technisch 
als thematisch van aard zijn. De voorbeeld bouwopdracht ‘Bouw een sportieve 
en duurzame buurt’ liet de leerlingen ook creatief en inhoudelijk samenwerken. 
Daarnaast leerden de leerlingen omgaan met geld omdat de bouwblokken 
zorgvuldig moesten worden 'aangekocht'.  
 
Uit elke groep is een winnend team naar de finale van de drie ABC scholen 
gegaan. Uit groep 7 hebben Elize en Stella gewonnen, we zijn trots op ze!  
 
Hierbij hun verslag… 
 
Na de Minecraftwedstrijden op school in groep 6, 7 en 8 gingen de winnaars 
vorige week woensdag door naar de finale. Victor en Ben van groep 6 deden 
mee. Van groep 7 deden mee Elize en Stella en van groep 8 Skip, Mas en 
Sebastian. Die kinderen zaten in de finale. Marleen ging iedereen naar de 



 

Vlinderslag brengen want daar moesten we spelen voor de finale. We moesten 
wel nog even wachten voor de rest van de kinderen die op de Vlinderslag zaten, 
want daar moesten we mee samenwerken. Als je in groep 6 zat ging je met 
groep 6 van de Vlinderslag enz.  
 
Het ging zo:” De computers stonden in de hal. En als je punten wilden verdienen 
dan rende je naar de 
gymzaal en daar waren 
allemaal  dingen waardoor 
je punten kon verdienen. 
En als je klaar was met de 
oefening(en) ging je naar 
meester Jelle en kreeg je 
een of meerderen blok(en) 
een blok was 25 punten en 
als je vond dat je genoeg 
punten had dan rende je 
weer terug. Dan  gingen 
Marleen of Arjan punten 
op de computer zetten.  
 
Als je wilde ging je bouwen het thema was trouwens een duurzame en 
sportieve school. Je kreeg een uur de tijd. De eisen waren:” Het moest 
duurzaam zijn en origineel het moest ook nog sportief zijn”. En de winnaars 
werden bekend gemaakt iedereen zat vol verwachting te kijken. En de winnaars 
waren heel moeilijk om te kiezen want ze vonden dat het allemaal wel mooi 
was. Uiteindelijk waren de winnaars gekozen en het waren…. Elize en Stella. Wij 
waren erg verrast en ook heel blij dat we hadden gewonnen. En we kregen ook 
nog een Lego beker. Dat was het verslag van Elize en Stella! 
 

Carnaval 

Alaaf! De carnaval commissie heeft zin in een feestje! Hierbij een aankondiging 
van de activiteiten en een verzoek om hulpouders: 

Donderdag 23 februari: “Raar-met-je-haar-dag” 
(denk aan kleurtjes, elastiekjes, haarlak, knipjes 
enz.). De kinderen mogen die dag met mooie, 
bijzondere of gekke haren naar school komen 
en zo komen we alvast in de stemming voor het 
echte feest een week later. 

  



 

 

Vrijdag 24 februari: Carnaval! De kinderen én leerkrachten komen verkleed naar 
school en we vieren de hele dag feest. Voor deze dag zijn we op zoek naar 
ouders die willen helpen bij het klaarmaken van de lunch (tussen 10.30u-
12.00u).  

Ook zoeken we ouders die de kinderen van de onderbouw (groep 1 t/m 4) 
willen schminken. In de ouder app zal deze vraag nog langskomen. Alvast 
bedankt! Aanmelden bij juf Linda, l.vanwoudenberg@kpoa.nl  

 

Gratis film 
 
Woensdag 15 februari komt de film De 
Swarte Krie van de Deelen éénmalig 
naar Pathé Amersfoort. Een gratis event 
voor ieder kind uit Amersfoort.  
 
Tijdens deze middag bekijken zij daar de 
30 minuten durende film De Swarte Krie 
van de Deelen. Daarnaast is er een 
workshop natuurpoppetjes maken en 
een Meet & Greet met De Swarte Krie. 
Een ontzettend leuke middag! 
 
Hoe bemachtig je gratis kaartjes?  
Volg de informatie op de flyer in de bijlage. Ga 
naar www.deswartekrievandedeelen.nl Bestel tickets en voeg de kortingscode 
toe in het winkelmandje: De-Swarte-Krie-Amersfoort 
 
 

Klimaat, kunst en kanjers 
 
In de voorjaarsvakantie dompelt Kunstbrouwerij alle kinderen van Amersfoort 
weer drie dagen lang onder in allerlei creatieve workshops. 
Dit keer is het thema: KLIMAAT, KUNST & KANJERS. Van kookschorten en 
sokpoppen naaien tot insecten knutselen. Van tape-art tot animatie. 
Van minimusical tot modeshow. Kunstbrouwerij organiseert deze kunstzinnige 
kinderworkshops in samenwerking met Amersfoortse kunstenaars en 
organisaties. Dit keer met o.a. Flint, Kringloop Amersfoort, Mondriaanhuis, Sally 
Pittman, Kunsthal KAdE en KAdECafé. 
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De workshops zijn op 28 februari in ICOON (Amersfoort Vathorst), op 1 en 2 
maart in het Eemhuis (Amersfoort centrum). 
  
Het overzicht van de workshops vind je hieronder en op onze 
site: www.kunstbrouwerij.nl Aanmelden kan via de Site. 

KLEUTERS, KOEKKOEK & KIWI’S (4+): Zin om helemaal op te gaan in je fantasie 
én je meest soepele moves te laten zien? Kom dan in de voorjaarsvakantie 
toneelspelen en dansen. Speciaal voor de allerkleinsten! dinsdag 28 februari | 
9.30-10.45 uur ǀ 4+ ǀ € 7,50 | locatie ICOON Vathorst  

AARDE, AMMEHOELA & APPELS (6+): Zin om helemaal op te gaan in je fantasie 
én je meest soepele moves te laten zien? Kom dan in de voorjaarsvakantie 
toneelspelen en dansen. Speciaal voor de leeftijd 6+! dinsdag 28 februari | 
11.00-12.30 uur ǀ 6+ ǀ € 10,00 | locatie ICOON Vathorst  

TOEKOMST, TAPE & TONY (8+ & 10+): Ontdek de kunst van tapen en maak je 
eigen unieke fantasiedier! Samen met tape art kunstenaar Marnix van den Berg 
maak jij jouw eigen unieke dier met gekleurd tape op karton. dinsdag 28 
februari | 8+ 10.00-12.30 uur / 10+ 13.30-16.00 uur ǀ 8+ & 10+ ǀ € 15,00 | locatie 
ICOON Vathorst  

SCHORTEN, SPETTEREN & SOEP (8+): Je eigen keukenschort pimpen, soep 
koken, een placemat maken, een mini modeshow én de zelfgemaakte soep 
proeven… En dat allemaal op één dag! woensdag 1 maart | 10.00-16.00 uur ǀ 8+ 
ǀ € 35,00 | locatie Eemhuis, atelier van Sally Pittman, KAdECafé  

RITME, RECYCLEN & REPEN (8+): Maak je eigen kunstwerk door schilderen met 
muziek te mixen. Je doet vooraf inspiratie op in het Mondriaanhuis. woensdag 1 
maart | 9.30-12.45 uur ǀ 8+ ǀ € 17,50 | locatie Eemhuis & Mondriaanhuis  

FOLKERT, FILMPJES & FUDGE (10+): Volg een rondleiding door de 
tentoonstelling van Folkert de Jong in Kunsthal KAdE en maak een 
animatiefilmpje met kunstenares Gemma Oosterhof. woensdag 1 maart | 
10.00-14.30 uur ǀ 10+ ǀ € 22,50 | locatie Eemhuis  

AFVAL, ACTIE & APPELSAP (6+): Leer hoe je zwerfafval kunt omtoveren tot een 
kunstwerk. Je maakt met hergebruikte materialen je eigen reuzeninsecten! 
woensdag 1 maart | 15.00-16.30 uur ǀ 6+ ǀ € 10,00 | locatie Eemhuis  

MINI MUSICAL MATILDA (8+): Speel, zing en dans mee in de mini musical 
Matilda! Tijdens deze workshop maak je met elkaar in één dag een korte versie 
van de musical Matilda. woensdag 1 maart | 10.00-16.00 uur ǀ 8+ ǀ € 30,00 | 
locatie Eemhuis  
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EEMHUIS SOKPOPPEN, SPULLETJES & SPEKKIES (6+): Maak je eigen sokpop en 
beleef de leukste avonturen met jouw nieuwe, zachte vriend! donderdag 2 
maart | 13.00-14.30 uur ǀ 6+ ǀ € 10,00 | locatie Eemhuis  

FLINT, FIXEN & FRIET (8+): Maak reuzeninsecten met zwerfafval en bezoek de 
theatervoorstelling Erik of het klein insectenboek in Flint Theater. Enne, 
tussendoor eten we frietjes! donderdag 2 maart | 15.30-20.30 uur ǀ 8+ ǀ € 37,50 
| locatie Eemhuis  

KRINGLOOP, KLEUREN & KRENTENBOLLEN (8+): Beschilder serviesgoed van de 
Kringloopwinkel, zodat iedere maaltijd vanaf nu een groot feest wordt! 
donderdag 2 maart | 14.30-16.30 uur ǀ 8+ ǀ € 12,50 | locatie Eemhuis  

STEMPELEN, STAPELEN & SINAASAPPELS (4+): Stempel er op los met vormpjes 
en maak je eigen kunstwerk! Voor kleuters niet bang zijn voor vieze handjes. 
donderdag 2 maart | 13.00-14.00 uur ǀ 4+ ǀ € 7,50 | locatie Eemhuis  
 

Kamp Sportivate 

Beste ouders/verzorgers,   

In de voorjaarsvakantie organiseert Sportivate 2 dagen een speelkamp! We 
gaan twee dagen lang spelen, bewegen en plezier maken. Naast alle toffe 
spelletjes die wij al bedacht hebben is er veel ruimte voor de kinderen om zelf 
spelletjes te bedenken. 

THEMA : SUPERHELDEN 

 
Datum: 2 & 3 maart inclusief lunch en tussendoortjes  
Tijden: iedere dag van 10:00 -16:00 
Locatie: Sportivate Playground, Disketteweg 1 in Amersfoort 
Ticketprijs: € 60,-   
 
Je mag je superhelden outfit aantrekken of meenemen. 

Wat we allemaal precies gaan doen kunnen de kinderen zelf komen ontdekken 
tijdens het kamp! Zien we jullie dan?   
 
Sportieve groet,  
 
Team Sportivate 
Evenementen - Sportivate 

https://sportivate.nl/sportevents/


 

 

Sociale vaardigheidstraining 

 
In de tweede helft van het schooljaar gaat er zowel voor de jonge kinderen als 
de oudere kinderen nog een sociale vaardigheidstraining van start. Het wordt 
georganiseerd door het ABC en gegeven op een locatie in de buurt. In de bijlage 
vindt u de flyers en bij interesse kunt u bij de leerkracht of Malou om het 
inschrijfformulier vragen. 

"Blij met mij" voor leerlingen van 6-9 jaar start al snel, dus aanmelding deze 
week is gewenst. Dit is op donderdagmiddag. Naast 5 kinderbijeenkomsten zijn 
er ook 3 inspirerende ouderbijeenkomsten. 

"Sta sterk" start later voor de leerlingen van 9-13 jaar, maar ook hierbij is snelle 
aanmelding gewenst. Dit is 10 keer op maandagmiddag.  

Op basis van moment van inschrijving wordt er gekeken of er nog plek is. 


