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Ondertussen op de Joris
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
1 april: Paasviering
2 april: Goede Vrijdag,
alle kinderen vrij
5 april: Tweede
Paasdag, alle kinderen
vrij
16 april: studiedag
groep 1 en 2
20 en 21 april: centrale
eindtoets groep 8
27 april: Koningsdag,
alle kinderen vrij

We zijn blij dat we vanaf de voorjaarsvakantie alle kinderen weer op
school mogen ontvangen. Tegelijkertijd hebben we gemerkt hoe
kwetsbaar het nog is en dat er ook besmettingen zijn bij ouders en
kinderen. Fijn dat u als ouders ook met ons meedenkt en uw kinderen
met klachten thuishoudt. We gaan samen op weg naar het betere weer
en een betere periode.
De afgelopen weken zijn de Cito toetsen afgenomen. U leest de
resultaten hiervan in het rapport van uw kind, dat u komende donderdag
ontvangt. Vanaf maandag kunt u ook weer inschrijven voor de
gesprekken. U ontvangt hiervoor een berichtje van de leerkracht en het
inschrijven kan via Social Schools.
Het thema ‘Mijn familie en ik’ is
geopend met een lip dub, misschien
hebt u er thuis al van gehoord? Tot de
meivakantie werken we over dit thema.
We bleken ineens veel liefhebbers voor
een rollator in het team te hebben
Na de vakantie waren er twee studiedagen. Op deze dagen zijn we met
verschillende onderwijskundige zaken bezig geweest. We hebben de
resultaten van de rekentoetsen geanalyseerd. Op basis van deze
resultaten zijn er plannen gemaakt voor ons rekenonderwijs voor de
komende periode.
Daarnaast hebben we weer training gehad voor het EDI model, met deze
keer als specifiek onderwerp de doelgerichte instructie. Ook hebben we
ons gebogen over ons leesonderwijs, welke recente wetenschappelijke
inzichten er zijn en wat dat betekent voor ons onderwijs. We stellen voor
al deze onderwerpen kwaliteitskaarten op. Zo zijn de afspraken helder en
in alle groepen hetzelfde.

Pasen
Midden in de vastentijd denken wij vast aan
Pasen, het feest van het nieuwe begin. De
paascommissie heeft deze week overleg
gehad over de paasviering op school op
donderdag 1 april.
Het programma is wat soberder dan andere jaren in verband met het niet
kunnen mengen van kinderen, geen hulp van ouders in de school enz. We
gaan in ieder geval samen ontbijten op school, ieder zorgt voor zijn/haar
eigen feestelijke ontbijtje. De paascommissie zorgt voor wat extra's bij dit
ontbijt.
In het volgende Jorisnieuws van eind maart volgt meer informatie.
Groetjes van de paascommissie (juf Mieke, juf Michèle, Petra Stroop,
Thes Lammers)

Kaboutervoetbal VVZA
Bij VVZA bieden we kinderen vanaf 4 jaar al de mogelijkheid om te leren
voetballen, op een leuke spelenderwijs manier. En ze hoeven niet direct
lid te worden, want ze mogen in iedereen geval 3x gratis proeflessen
volgen.
Meer informatie en aanmelden bij Fabian Bakker: kabouters@vvza.nl

