
 

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 
 
20 april: koningspelen 
 
21 april: studiedag, alle 
leerlingen vrij 
 
24 april t/m 5 mei: 
meivakantie 
 
 

 
 

Ondertussen op de Joris 
 
Met een supergezellig carnavalsfeest gingen we de vakantie in. Hartelijk dank 
aan alle ouders die hebben geholpen om dit weer een mooi feest te maken! 
U heeft vast al genoten van de foto’s en de verhalen. 
 
Fijn ook om iedereen gezond en wel weer terug te zien na de vakantie. Op de 
studiedag van afgelopen maandag zijn wij aan de slag gegaan met de analyses 
van de resultaten van de toetsen die in de groepen zijn afgenomen. Wij hebben 
met elkaar gekeken naar onze resultaten ten opzichte van de landelijke 
resultaten en die zijn goed. 
  
Uiteraard willen we ook telkens 
verbeteren, dus we hebben 
grondig gekeken waar we nog 
extra op in willen zetten in de 
komende periode. Als school 
en vooral ook in de groep. 
 
Naast deze analyses hebben we ook gesproken over mediawijsheid. Student 
Fleur is bezig met onderzoek op onze school en we hebben onder haar leiding 
gesproken over onze visie op mediawijsheid, nu, en richting de toekomst. 
 
Later in de middag heeft Mieke, onze taal- leesspecialist, ons meegenomen in 
de nieuwste inzichten over lees- en taalonderwijs. 
 
Up to date en met bijgestelde plannen voor ons onderwijs zijn we dinsdag weer 
met de kinderen aan de slag gegaan. 
 
Ondertussen loopt ook ons traject systeemdenken. Hiermee leren we leerlingen 
verschillende technieken aan waarmee ze teksten goed kunnen doorgronden en 
begrijpen. Ook het zien van verbanden is een belangrijk onderdeel. Dit werkt 
ook met zogenaamde vormgevers. Misschien heeft uw kind er al eens iets over 
verteld?  
 
Donderdag was er een coachingsdag waarbij de trainer meeliep in verschillende 
klassen en we ’s middags weer training hadden. 
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Tuinwerkmiddag 
 
Het weer was ons helaas niet zo gunstig gezind en jammer genoeg waren er 
geen ouders om te helpen. Maar gelukkig waren er ongeveer 15 ROC leerlingen 
die de handen uit de mouwen hebben gestoken. In 1,5 uur tijd hebben ze alle 
boomschors en houtsnippers verspreid over het groene schoolplein. 
 
Het net rond het voetbalveld is nog niet af. Dat zal op een later (en hopelijk 
minder nat moment) gebeuren. 
 

 
 
 

Familieviering 
 
Morgen is er weer een familieviering. In de bijlage leest u de gehele uitnodiging. 
 
 

GGD 
 
In de bijlage leest u informatie en een vragenlijst vanuit de GGD. 
 
  



 

 

Kies je sport ! 
 
In de bijlage vindt u het informatieboekje van Kies je sport. De oudste uit elk 
gezin heeft ook al een papieren exemplaar meegekregen. Vanwege 
milieuoverwegingen wordt er één boekje per gezin meegegeven, maar ieder 
kind uit een gezin kan aanmelden, 
 
Kinderen kunnen zo op een laagdrempelige manier eens proeven aan een sport. 
U leest in het boekje hoe u uw kind kunt aanmelden. 
 
 

Informatieavond Homies 

Opvoeden doen we samen! Jij wil van betekenis zijn voor een ander gezin maar 
je weet niet zo goed hoe?! Geloof jij ook dat het vanzelfsprekend is om elkaar te 
helpen en wil je onderdeel zijn van de beweging die dat in gang zet? Wil jij 
onderdeel worden van het netwerk van een ander gezin; al is het een dagdeel 
per maand? Bezoek dan onze informatieavond en/of meld je aan via de website 
van Stichting Present. 

Met Homies verbindt Stichting 
Present vrijwillige gezinnen aan 
gezinnen die steun en/of netwerk 
nodig hebben. Daarbij gaan we 
altijd uit van wat het vrijwillige 
gezin te bieden heeft.  

Kun jij elke maand een 
(zaterdag)middag een kind 
meenemen naar de speeltuin? Of 
kan een puber regelmatig mee 
eten als zijn/haar ouders werken? 
Misschien heb je alleen nog je 
jongste kind thuis en kan er best 
nog wel een peuter meespelen? Of 
heb je iets anders te bieden? Meld 
je bij Present en samen kijken we 
naar wat jij te bieden hebt en wie 
dat zou kunnen gebruiken. Komen 
we tot een match dan begeleiden 
we dat zo lang als het traject duurt 
tot maximaal een jaar!  



 

 

Nieuws blokfluit- en gitaarles 

Aan alle blokfluit- en gitaarleerlingen en hun ouders 

Hierbij ontvangt u informatie over de blokfluit- en gitaarlessen. Er klinkt muziek! 
Het is erg leuk om te horen dat er steeds meer muziek klinkt tijdens de lessen. 
We oefenen om muzikale zinnen te spelen in plaats van noot voor noot. 

Lente concert 

We mogen weer optreden tijdens het lenteconcert: 

14 April – 19.00u – KBS Talentum – Koning Karelpad 2 

De kinderen kiezen of ze willen spelen, wat ze willen spelen. Het is 
buitengewoon leerzaam. We hopen er weer een feestje van te maken. 

Laatste lessen van dit seizoen 

De laatste lessen van dit seizoen vinden plaats op 28, 29, 30 juni. Tegen alle 
leerlingen zeg ik: “Blijf muziek maken”. Mag bij mij, mag ergens anders, maar 
het is belangrijk voor de rest van je leven. 
 
Voor goede leerlingen raad ik Scholen in de Kunst aan. Middelbare scholieren 
mogen bij mij op les blijven. 

Ik sta open voor alle vragen: rositavanoosten@hotmail.com telefoon 033-
4330149 

Vriendelijke groet, Rosita van Oosten 
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