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11 maart: start
crealessen voor groep 4
t/m 8
18 maart: open
ochtend basisscholen
Amersfoort
18 maart: studiedag
groep 1 en 2
4 april:
informatieochtend
nieuwe ouders
14 april: paasviering,
groep 1 t/m 4 om 12.00
vrij
15 april: goede vrijdag:
alle leerlingen vrijdag
18 april: 2e paasdag:
alle leerlingen vrij
22 april: studiedag
groep 1 en 2
25 april t/m 6 mei:
meivakantie, alle
leerlingen vrij

Ondertussen op de Joris
Na een vakantie met prachtig weer zijn we afgelopen maandag en
dinsdag weer gestart met twee studiedagen. We hebben een grondige
analyse gemaakt van de midden toetsen van Cito van groep 3 t/m 8 en de
observaties en PLD in de groepen 1 en 2.
Met de denkkracht van het gehele team zijn er in iedere groep nieuwe
plannen opgesteld voor ons onderwijs in de komende periode. Ook
hebben we ons gebogen over onderwerpen als een rijke leeromgeving,
het lerarentekort, rekenen en gedrag. Kortom veel onderwerpen waar
we doelgericht plannen voor hebben gemaakt.
Ook hebben we lesbrieven bekeken over Oekraïne. In de lagere groepen
gaan we in op vragen, maar zullen we hier niet actief met leerlingen over
praten. In de bovenbouw zullen we aandacht besteden aan de
achtergronden. De nadruk zal vooral liggen op het ruimte geven aan
gevoelens van leerlingen en het met respect naar elkaar luisteren. Juist
omdat de situatie in de wereld heftig bij kinderen binnen kan komen
willen we er beperkt aandacht aan besteden op school.

SWV de Eem
In de bijlage vindt u een uitnodiging van het
samenwerkingsverband voor een inspiratieavond op
6 april met als thema ‘Waarom doe je dat toch?’.

Kwink, sociaal emotionele
ontwikkeling
In de week van 21 tot 25 maart is het de week
van de lentekriebels. Samen met het project
lentekriebels en onze methode Kwink besteden
we er in die week aandacht aan.

Het thema is ‘je lijf is van jou’. Uiteraard is de inhoud van de lessen
afgestemd op de leeftijd en de ontwikkeling van de kinderen.
Hierbij de posters voor thuis, u vindt ze ook in de bijlage. Voor groep 1
t/m 6:

Voor groep 7 en 8:

Crea-middag
Wat was het een feest! We hebben vanmiddag Crea-middag gehad. De
kinderen van de groepen 4 t/m 8 hebben één van de elf verschillende
opdrachten gedaan. Gelukkig mochten er weer ouders helpen!
De komende weken gaan we ook weer aan de slag. Mocht u ook willen
komen helpen, dan kunt u zich opgeven via de agenda van social schools.
Hulp is erg welkom!

