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22 – 26 februari 2021:
voorjaarsvakantie
1 en 2 maart 2021:
studiedag gr 1 t/m 8;
alle leerlingen vrij
18 maart 2021: groep 3
t/m 7 rapport mee
19 maart: studiedag
groep 1 en 2
22 – 25 maart 2021:
Oudergesprekken
groep 1 t/m 7

Voorjaar
Van sneeuw en ijs naar zon en warmte. De
tegenstellingen zijn groot deze weken.
Tegelijkertijd begon woensdag de
vastentijd, de 40 dagen tot Pasen, het
feest van het nieuwe begin.
Laten we samen hopen dat met de start van het voorjaar, het ontwaken
van de natuur, de voorzichtige stap naar meer vrijheid weer een beetje
gemaakt kan worden.

Nieuwe student in groep 5
Deze maand ben ik begonnen met mijn
stage op Basisschool Sint Joris in groep 5.
Hoewel het rare tijden zijn en we elkaar
nog niet fysiek kunnen ontmoeten, wil ik
mij in ieder geval via deze weg aan u
voorstellen.
Mijn naam is Brigitte de Jong - Engels, ik ben 37 jaar en woon in
Hooglanderveen met mijn man en 2 kinderen. Na een aantal
omzwervingen (gehandicaptenzorg, eventmanager) ben ik de afgelopen
10 jaar werkzaam geweest bij Partou kinderopvang. Eerst op de
buitenschoolse opvang als pedagogisch medewerker en de laatste 4,5
jaar als vestigingsmanager van een peuterschool en 3 buitenschoolse
opvang locaties in Hoogland.
Eind vorig jaar heb ik de keus gemaakt om een andere weg in te slaan en
de keus gemaakt mij te laten omscholen naar leerkracht. Weer met de
kinderen zelf aan de slag te gaan en direct betrokken zijn bij de
ontwikkeling die ze doormaken. Kinderen sturing geven, ondersteunen
en begeleiden naar de mensen die zij in de toekomst mogen worden.
Ik kijk uit naar de start met de kinderen fysiek in de klas. Groet, Brigitte.

Joris’ waanzinnige schooltuin
Heeft u de afgelopen week al ons verrijdbare
bord gezien? U kunt hierop vinden wie er in
de werkgroep zitten en waar we ongeveer
zijn in ons plan. Ook zijn er al kleine plantjes
zodat er al een stukje tuin te zien is.
Afgelopen week zijn we als werkgroep in
gesprek geweest met de ontwerper. Wij
hebben al onze wensen besproken en zij
heeft de ruimte gezien. Nu zal zij in de
komende weken een eerste ontwerp gaan
maken. Best spannend! We kijken ernaar uit.

Rapport etc.
Zoals u al eerder heeft gelezen zal op 18 maart het rapport met uw kind
mee gegeven worden. Er is in de afgelopen periode natuurlijk ook veel
thuis gebeurd. Daarom hebben we een extra vel in het rapport gemaakt.
Er zit een stukje in voor uw kind om zelf in te vullen en een stukje voor u.
Zo wordt het met de resultaten een mooi compleet beeld.
Tijdens de ouder gesprekken mag uw kind aanwezig zijn en wordt het ook
besproken.

Ouderbijdrage
Als Ouderraad zijn we ook blij dat het fysieke onderwijs vorige week weer
gestart is! En hopen we de activiteiten die we doorgaans ondersteunen
ook dit jaar weer te kunnen organiseren.
Helaas hebben we, tijdens de lock-down, een aantal activiteiten moeten
afgelasten, zoals het kerstfeest, maar kon bijvoorbeeld de
Sinterklaasviering wel doorgaan. Uiteraard zijn wij met het team in
overleg om toch zoveel mogelijk activiteiten voor de kinderen te
organiseren.

Om dit alles te kunnen bekostigen vragen we aan iedereen een vrijwillige
bijdrage van 49 euro per kind. Deze week heeft ieder kind een brief
meegekregen met informatie over de Ouderbijdrage en hoe deze over te
maken. De brief zal ook als bijlage aan het Jorisnieuw gevoegd zijn.
Doorgaans versturen we deze brief in november, maar door alle
onduidelijkheden rondom het Corona-virus heeft dit vertraging
opgelopen. Wij vragen u daarom de ouderbijdrage zo spoedig mogelijk
over te maken als dat mogelijk is.
Als u vragen hebt met betrekking tot de Ouderbijdrage dan kunt u een
email sturen naar or.sintjorisschool@kpoa.nl.
Groeten namens alle leden van de ouderraad, Casper van de Pol.

ABC
Afgelopen week heeft u het activiteitenaanbod van ABC al ontvangen.
Hieronder nog een uitnodiging voor de leerlingen van groep 6, 7 en8.
Speelbazen gezocht in Kruiskamp-Koppel!!!
Zit jij in groep 6, 7 of 8 van jouw basisschool, speel jij heel veel buiten en
lijkt het jou leuk om andere kinderen te helpen ook meer buiten te
spelen??? Dan zoeken wij jou! Bij ons mogen jullie je eigen Speelclub
oprichten waar kinderen de baas zijn in het spel. De BuurtSPEELcoach
Roy helpt je daarbij.
Bekijk deze video https://youtu.be/cvgCbMOJM28, maak een mooie
tekening, video, brief of iets anders creatiefs en vertel ons waarom jij
graag een Speelbaas wil zijn. Ga naar
www.buurtspeelcoach.nl/amersfoort en meld je aan. Deadline: 28
februari. Wie weet word jij dan wel een Speelbaas in Amersfoort!
Wij spelen samen! Team Buurtspeelcoach

