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9 februari:
informatiemiddag nieuwe
ouders
17 februari: groep
3 t/m 8 rapport mee
18 februari: studiedag
groep 1 en 2
21 t/m 24 februari:
oudergesprekken
25 februari: carnaval,
groep 1 t/m 4 om 12.00
uur vrij
28 februari t/m 4 maart:
voorjaarsvakantie
7 en 8 maart: studiedag
voor alle groepen
9 maart: start thema 4:
uitvindingen

Ondertussen op de Joris
Samen met u worstelen we ons door deze
roerige periode heen. Nu er geen hele
groepen meer in quarantaine hoeven,
kunnen kinderen meer op school zijn en
dat is fijn.
We merken echter wel dat er steeds meer
leerkrachten besmet raken en dan voor
langere tijd uitvallen. Ondanks kunst en
vliegwerk lukt het dan niet altijd om een
groep op school les te kunnen geven. Fijn
dat u zo meedenkt en begrip heeft. Het
valt voor jullie als ouders ook echt niet mee!
Hoe werkt het?
Wanneer een leerkracht zich ziek meldt, ga ik op zoek naar een
vervanger. Dit gaat via een digitaal systeem waar alle scholen van de
regio aan verbonden zijn. Hier kan in het weekend en de avond 2 tot 3
uur overheen gaan voordat ik reactie heb. Ondertussen probeer ik ook in
het team en in ons netwerk een oplossing te vinden. Wanneer er echt
geen oplossing is, moet ik u vragen uw kind thuis te houden. We hebben
dan echt alles geprobeerd. Dit kan soms ook ’s ochtends vroeg zijn omdat
een collega in de nacht ziek wordt.
Het lerarentekort was al een groot probleem en is nu ook heel actueel. Er
zijn te weinig leraren en in het hele land wordt dat gevoeld. Vacatures
kunnen niet worden ingevuld en vervangers zijn er vrijwel niet. Scholen
om ons heen moeten al een vierdaagse schoolweek invoeren. Zover is
het gelukkig bij ons nog niet. Samen met het team en de MR zullen wij
komend halfjaar scenario’s gaan uitwerken om voorbereid te zijn op
plotselinge, langdurige uitval van leraren.
En nu even leuk nieuws!
Onze schooltuin is af! Donderdag is het laatste stuk ingeplant met uit elke
groep 2 leerlingen. Een heel klein stukje is nog kaal, daar komt nog een
struik. Vrijdag is het duikelrek gemaakt en zijn de laatste houtsnippers
verspreid. Wat hebben de kinderen hard gewerkt!

Over een tijdje gaan de bomen en struiken groeien, de eerste
sneeuwklokjes zijn al gespot! In september zal er weer een tuindag zijn
waar uw hulp wordt gevraagd bij het wieden van onkruid etc.
Komende maand zal ook een stukje richting de Koppelpoort worden
ingericht voor de fietsen, die gaan dan nog van het plein.

Vacature
Onze vacature voor een onderwijsassistente is weer online. In de bijlage
vindt u de vacature als foto. Wilt u deze misschien via uw social media
kanaal delen? Op onze Facebook schoolpagina is hij ook al te vinden en
de eerste reacties druppelen binnen.

Student in de school
Mijn naam is Ed Kornegoor, ik woon in Amersfoort,
ben getrouwd en ik heb een dochter van 14. Ik ben
geboren in Zutphen en heb wiskunde gestudeerd.
Daarna ben ik ruim 30 jaar werkzaam geweest in
de automatisering.
Ik ben een fanatieke badmintonspeler en zit al
jaren in allerlei bestuursfuncties. Daarnaast geef ik 15 jaar
badmintontraining, met name aan de starters tot 12 jaar.
In februari 2021 ben ik begonnen met de versnelde PABO-opleiding voor
basisschoolleraar. Ik loop op de Sint Joris stage op woensdag bij Michèle
Huter in groep 7 tot de zomervakantie. Het is altijd leuk om even een
praatje te maken.
Met vriendelijke groeten, Ed Kornegoor

Oudergesprekken
Op 17 februari krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 hun rapport mee.
In de week van 21 februari zijn de oudergesprekken gepland. Deze zijn
digitaal. Vanaf vrijdag 11 februari 12 uur kunt u zich inschrijven voor deze
gesprekken.
Alleen de adviesgesprekken van groep 8 zijn fysiek op school.

Creatief
Zoals eerder aangegeven kunnen de crea middagen voor groep 4 t/m 8
op dit moment niet met ouders vorm gegeven worden. Er is ook nog
geen zicht op het versoepelen van de regels. We willen wel crea lessen
met de kinderen gaan doen dus vanaf maart gaan we in aangepaste,
maar nog steeds leuke en leerzame, vorm starten met de leerkrachten en
studenten.

Zwemmen

