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11 februari 2021: groep 8
rapport mee
12 februari: groep 1/m 4
om 12:00 uit
15 - 18 februari 2021:
adviesgesprekken groep 8
19 februari 2021:
studiedag groep 1 en 2
22 - 26 februari 2021:
voorjaarsvakantie
1 en 2 maart 2021:
studiedag groep 1 t/m 8;
alle leerlingen vrij
18 maart 2021: groep 2
t/m 7 rapport mee
19 maart: studiedag
groep 1 en 2
22 - 25 maart 2021:
oudergesprekken groep 1
t/m 7

Heropening
We zijn enorm blij om alle leerlingen weer te zien en fysiek onderwijs te
kunnen geven. We hebben ze gemist en we hebben van u ook begrepen
dat de kinderen ons ook gemist hebben.
We hebben ook wel zorgen over de veiligheid van het team en de
gezinnen en de gevolgen van sommige richtlijnen. Daar waar u zorgen
heeft horen wij het graag.
Vandaag ontvangt u het vernieuwde en aangepaste protocol voor de
heropening van aanstaande maandag.

Nieuwe collega in groep 3
Beste kinderen en ouders van de Sint
Jorisschool! Vanaf woensdag 3 februari kom ik
op jullie school werken en daarom stel ik me
graag aan jullie voor.
Mijn naam is Linda van Woudenberg en ik ben
39 jaar. Ik woon met mijn man en twee zoons
van 8 en 10 jaar in Barneveld en ik heb de
afgelopen 16 jaar als logopedist gewerkt. Ik
werkte met kinderen op scholen, kindercentra
en behandelgroepen.
Ik vond dit ontzettend leuk, maar altijd zat er in mijn achterhoofd dat ik
ook zo graag juf zou willen zijn. Dat gaat nu gebeuren! Ik ga als zijinstromer voor de klas. Ik ga dus werken en leren tegelijk.
Tot de zomervakantie ga ik naast Mieke werken. We staan dan op
woensdag, donderdag en vrijdag samen voor groep 3. Ik kijk er naar uit
om jullie allemaal te ontmoeten!

Leuke verhalen
Groep 3
Als juf Mieke vraagt aan de kinderen in groep 3 wat
er allemaal leuk was tijdens de thuiswerk periode,
krijgt ze het volgende te horen: cijfers maken met
spullen, rekenen met even en oneven getallen,
schrijven op straat met stoepkrijt, bingo,
speurtocht, schrijven in scheerschuim en in bloem,
de meetmomenten.
We hebben met de kinderen in groep 3 heel hard gewerkt en zo te horen
en te zien hebben de kinderen het thuisonderwijs ook wel kunnen
waarderen.

Groep 5
Daan uit groep 5 is
heel handig met
computers en met
Teams. Hij had zelf
een poll gemaakt
voor de klas hoe de
kinderen het online
dictee met juf Eline
vonden.
Juf Nenya merkte op dat dat handig is, dat de juffen en meesters dus met
vragen over Teams of de computer naar hem kunnen komen. Dat vond
Daan ook een goed plan en stond gelijk klaar voor hulp!

Lief en leuk!
Onderstaande lieve en lekkere attentie ontvingen we afgelopen week. Dit
deed ons enorm goed. Let vooral ook op de geweldige wens van Noor!

Naast hard werken aan de weektaak was er in de opvang ook tijd voor
een beweegactiviteit of zoals hieronder even dansen!

En de kinderen in groep 3 doen raar met hun haar…

Op de laatste dag van de opvang verrasten Fien, Moos en Jip ons ook met
lekkers. We werden er helemaal blij van!

Jarigen
Deze week zijn Julian (gr. 7), Valerie (gr. 6),
Ceyda (gr. 7) en juf Maartje (gr. 1/2b) jarig! Van
harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!
Als uw kind jarig is (of is geweest) dan mag er
getrakteerd worden in de eigen groep.
Vanwege de Coronaregels zou het fijn zijn als
het een verpakte traktatie is.

Voortgang en visie nieuw groen
schoolplein
Ondanks de lockdown liggen de ontwikkelingen rondom ons nieuwe
schoolplein niet stil. Hieronder een korte update met het laatste
nieuws.
Het projectteam heeft de visie op ‘groen spelen’ vertaald naar een
moodboard. Het moodboard verbeeldt de visie en ligt ten grondslag aan
het programma van eisen wat de werkgroep nu opstelt. In dit programma
van eisen komt alle input van kinderen, leerkrachten en ouders samen.
Begin maart bespreekt de werkgroep dit programma van eisen met een
ontwerper, die er dan creatief mee aan de slag gaat om een nieuw groen
plein te ontwerpen. Hebben jullie ook ideeën of wensen? Het
projectteam hoort het graag via c.tulen@kpoa.nl.
Joris’ Waanzinnige Schooltuin
Ook hebben we de projectnaam omgedoopt van ‘Groene schoolplein’
naar ‘Joris’ Waanzinnige Schooltuin’. Met een knipoog naar de
boekenreeks De waanzinnige boomhut willen wij met deze nieuwe naam
de fantasie prikkelen en de mogelijkheden benadrukken.

Informatiebord
Onder deze nieuwe naam presenteert het projectteam zich vanaf
volgende week via een informatiebord op het schoolplein. Naast foto’s
en tekeningen van leerlingen vinden jullie hier ook het moodboard. In
een later stadium voegen we informatie over het ontwerp toe; de
contactgegevens van de projectleden; updates over de planning en input
vanuit leerlingen, leerkrachten en ouders.
Ons schoolplein gaat letterlijk en figuurlijk op de schop. We willen een
groen schoolplein realiseren. Zo wordt het schoolplein veel leuker om op
te spelen. Kinderen worden uitgedaagd tot meer gezond bewegen en
vinden er allemaal hun eigen plekje. Dat zorgt voor minder ruzies, meer
speelplezier en een betere sfeer.

