
 

 
24 februari: carnaval, 
groep 1 t/m 4 om 12:00 
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 
 
10 maart: tuinwerkdag van 
14.15-16.00 uur 
 
24 maart: studiedag groep 
1 en 2 
 
3 april: informatieochtend 
nieuwe ouders 
 
6 april: paasviering: groep 
1 t/m 4 om 12:00 uur uit 
 
7 april: Goede Vrijdag, 
leerlingen vrijdag 
 
9 en 10 april: Pasen, 
leerlingen vrij 
 
17 en 18 april: 
schoolfotograaf 
 
 

 
 

Ondertussen op de Joris 
 
Ineens werd het gewoon een beetje lente. In onze schooltuin komen de 
bolletjes die de kleuters geplant hebben alweer op. Op 10 maart is er weer een 
tuinwerkmiddag, u leest hier verderop meer over. 
 
Deze week ontving u het rapport van uw kind, komende week zijn de 
gesprekken met de leerkrachten. Vanaf groep 5 verwachten wij ook de 
leerlingen bij dit gesprek. 
 
Wij vieren volgende week carnaval. Zoals eerder aangegeven is dit een week 
later dan de officiële datum. Bij het maken van de kalender hebben we niet 
goed opgelet en door studiedagen en afspraken met BSO was het niet meer 
mogelijk om te ruilen. Verderop leest u de laatste informatie over dit feest. 
 
In Amersfoort wordt er een nieuwe kinderburgemeester gekozen. Uiteraard 
door de kinderen zelf. Ook van onze school zullen Talya en Valentijn uit groep 7 
namens ons hun stem laten horen in een bijeenkomst op het gemeentehuis! 
 
  

Open dag PO Amersfoort 
 
Op vrijdag 10 maart is er weer een open dag voor alle basisscholen in 
Amersfoort. Ouders kunnen dan binnen lopen tussen 9 en 12 uur. Zij worden 
dan rondgeleid door onze leerlingen. Via de link kunt u het filmpje van de 
Amersfoortse scholen bekijken: 
Open Dag Amersfoortse Scholen: vrijdag 10 maart 2023 - YouTube 
 
Wilt u op de open ochtend onze school vertegenwoordigen en vertellen aan de 

bezoekende ouders hoe u als ouder de 
school ervaart en wat we doen? Gewoon 
in een informeel gesprekje met een kopje 
koffie of thee? Stuur dan even een mailtje 
naar c.tulen@kpoa.nl en geef daarbij 
gerust aan welke tijd u beschikbaar bent 
tussen 9-12 uur op 10 maart. 
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https://www.youtube.com/watch?v=B_MNVU2NfI0
mailto:c.tulen@kpoa.nl


 

 

Tuinwerkmiddag  
 
Op vrijdag 10 maart is er van 14.15-16.00 uur een 
tuinwerkmiddag op ons plein. Het is dan ook NL doet 
dag. Wat gaan we doen?  
 
We gaan onkruid wieden, zand en snippers aanvullen en 
het kastanjehouten hek om het voetbalveld vervangen 
voor netten. 
 
Wilt u (een deel van de middag) komen helpen? Heel fijn. Als u een zaag, tang, 
kruiwagen, schep en/of hark heeft is dit ook heel fijn, maar zonder bent u 
natuurlijk ook welkom! Er komen ook studenten van het ROC dus samen klaren 
we deze leuke klus vast snel. 
 
 

Er staat een draak in de gang  
 
Het is bijna zover: carnaval op de St. Jorisschool!  
 
Op donderdag 23 februari is het als vanouds gekke-haren-dag. Alle kinderen 
mogen met hun mooiste en gekste haarcreaties naar school komen. Dus leef je 
uit! 
 
Op vrijdag 24 februari vieren we carnaval.  
Groep 1 t/m 4 is om 12.00 uur uit. Kinderen hoeven 
geen 10-uurtje mee te nemen, want school verzorgt 
iets lekkers. 
 
Groep 5 t/m 8 is gewoon om 14.15 uur uit. Kinderen 
nemen wel een 10-uurtje mee, maar hoeven geen 
lunch mee te nemen. School verzorgt de lunch. 
 
Alle kinderen mogen natuurlijk verkleed naar school komen! Er is een 
modeshow, een carnavalsspel, schmink, een talentenjacht en er wordt ook 
lekker gedanst. We maken er weer een feestje van! 
 
NB. Vanuit milieuoogpunt en vanwege de rommel zijn confetti en serpentines 
binnen én buiten de school niet toegestaan. 
 
 
 



 

 

Onderzoek mediawijsheid 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Mijn naam is Fleur Yntema, derdejaarsstudent Pedagogische Wetenschappen 
aan Rijksuniversiteit Groningen. Ik loop dit jaar stage op basisschool Sint Joris en 
doe hier mijn afstudeeronderzoek naar mediawijsheid in het onderwijs. 
 
Doel van het onderzoek 
 
Met dit onderzoek wil ik inzicht krijgen in hoeverre basisschool Sint Joris 
aandacht besteed aan mediawijsheid in hun onderwijs en wat aanvullend nog 
aangeboden zou kunnen worden. Zo kan het onderwijs op het gebied van 
mediawijsheid verbeteren.  
 
Wat houdt het onderzoek in? 
 
Ik wil de ervaringen en behoeften van de leerlingen van basisschool Sint Joris 
(groep 5 t/m groep 8) in kaart brengen middels een kort interview in groepjes 
van drie of vier leerlingen. Er zullen vragen gesteld worden rondom 
mediawijsheid. Het gesprek zal zo’n 20 minuten duren.  
 
Om dit interview te mogen afnemen, heb ik toestemming nodig van de 
ouders/verzorgers van de leerlingen. Daarom zullen de leerlingen van groep 5 
t/m groep 8 eind deze week een toestemmingsformulier meer naar huis krijgen. 
Ik hoop dat u deze wilt ondertekenen en op deze manier toestemming geeft om 
de kind(eren) wat vragen te mogen stellen over mediawijsheid.  
 
Naast uw toestemming, zal ik voor het gesprek ook toestemming aan de 
leerlingen vragen. Als zij geen gesprek willen, hoeft het niet. Meedoen aan het 
onderzoek is vrijwillig. Leerlingen kunnen op elk moment stoppen. Dit zal tijdens 
het interview ook tegen ze gezegd worden. 
 
Verder richt het onderzoek zich op wat ouders/verzorgers terug zouden willen 
zien in het onderwijs op het gebied van mediawijsheid. Daarom zal er 
binnenkort ook een online vragenlijst naar alle ouders/verzorgers gestuurd 
worden, zodat u ook uw mening kunt geven.  
 
 
  



 

 

Plastic en duurzaamheid 
  
Als school willen we graag bijdragen aan 
een duurzame leefwereld. Een paar jaar 
geleden hebben alle leerlingen een Joris 
drinkbeker gekregen van de ouderraad 
om te bevorderen dat het aantal pakjes 
minder werd. Veel kinderen gebruiken 
ook een drinkbeker en een trommel en 
dat is fijn. 
 
We willen graag plastic scheiden, maar de kosten zijn voor ons als school hoog. 
We hebben daar namelijk een aparte container voor nodig en de leging moet 
betaald worden. Dat geld willen we liever aan het onderwijs besteden. 
Omdat u thuis wel plastic kunt scheiden, zullen we vanaf de krokusvakantie het 
afval van eten en drinken van uw kind weer mee terug geven. 
 
 

Kruiscamping 
 

 
 



 

 

ABC 
 
Leuke activiteiten voor in de vakantie: 
 
Activiteitenoverzicht ABC Kruiskamp-Koppel | ABC-Amersfoort 
 
 
 
 

 

https://www.abc-amersfoort.nl/abc-scholen/abc-kruiskamp-koppel/activiteiten-overzicht/

