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4 april:
informatieochtend
nieuwe ouders
7 april:
palmpaasstokken
versieren

Ondertussen op de Joris
Het nieuwe thema ‘Uitvindingen’ is geopend met allemaal proefjes in
verschillende groepen.

14 april: paasviering,
groep 1 t/m 4 om 12.00
vrij
15 april: goede vrijdag:
alle leerlingen vrij
18 april: 2e paasdag:
alle leerlingen vrij
22 april: studiedag
groep 1 en 2
25 april t/m 6 mei:
meivakantie, alle
leerlingen vrij

De verschillende bouwen werken aan hun eigen sub thema. Groep 6
bijvoorbeeld bouwde afgelopen tijd hunebedden, zij vertellen er
verderop meer over.
Afgelopen week hebben twee leerlingen uit Oekraïne een voorlopig
plekje gevonden op onze school. Er wordt gewerkt aan een voorziening
op stadsniveau. Fijn dat de ouders van de betrokken groepen hun kind
goed voorbereid hebben en gezorgd hebben voor een warm welkom.
Verschillende ouders sturen acties voor Oekraïne door om als school te
verspreiden. Dit doen wij bewust niet. Iedereen die wil bijdragen aan de
vluchtelingen, opvang e.d. kan hier via de verschillende kanalen genoeg
informatie over vinden.
Ondertussen zijn we halverwege de 40 dagen tijd en bereiden we ons
voor op Pasen. In de bijlage leest u de brief van de ouderraad en de
paascommissie over Palmpasen en de Paasviering.

SWV de Eem
In het vorige Jorisnieuws stond de uitnodiging van het
samenwerkingsverband voor de inspiratieavond op 6 april met als thema
‘Waarom doe je dat toch?’.

Nieuws uit groep 6
Groep 6 heeft een hunebed gemaakt op dinsdag. We hebben spullen van
het schoolplein gebruikt om mee te bouwen, we vonden het heel leuk!
Er is ook een nieuw kind uit Oekraïne bij ons in de klas gekomen, hij
spreekt ook Engels en dat is fijn.
Deze week was het thema lentekriebels, dit thema was in de hele Sint
Jorisschool zo. Het was heel leuk.
Sara en Loin uit groep 6

Schoolvoetbal
Afgelopen vrijdag 11 maart hebben groep 5 en groep 6 meegedaan aan
een schoolvoetbaltoernooi. Moos en Mees uit groep 5 hebben hierover
een stukje geschreven.

De Groene Ridders schoolvoetbaltoernooi
Mees, Moos, Ben, Willem, Sil, Finn, Aniq, Victor, Joppe en Zati zaten in
het voetbalteam. En onze coach was Jasper en Klaas was hulpcoach. En
we voetbalden bij ASC Nieuwland en we hadden drie wedstrijden
gespeeld.
De eerste wedstrijd speelden we tegen de Aloyisius school en hadden we
helaas 3-0 verloren. Maar de volgende wedstrijd hadden we 5-0
gewonnen van de Vondelschool!
En we hadden nog een wedstrijd tegen de Madelande school gespeeld en
we hadden 3-0 gewonnen! En meester Bas kwam ook nog kijken. En toen
was het afgelopen en gingen we naar de kantine. Daar kregen we
chocolaatjes, chips en snoepjes!
Geschreven door Mees en Moos (groep 5)

Ook groep 8 deed mee aan het voetbaltoernooi, zij hebben een ‘golden
ticket’weten te bemachtigen voor de stadsfinale!
Golden ticket voetbaltoernooi
Vrijdag 18 maart hadden we [groep 8] een voetbaltoernooi. Ze moesten
15:30 aanwezig zijn op de voetbalclub vv Hoogland.
Eerst gingen we even inkomen en toen kregen we helaas te horen dat de
eerste wedstrijd was uitgevallen. Dus toen was de eerste wedstrijd pas
om 16:30. Die wonnen we met 1-0. Zij waren ook in het groen dus het
was best verwarrend.
De tweede wedstrijd wonnen we met 5-0. Daarna hadden we even pauze
om wat te eten.
Julian uit groep 8

