
 

3 april: informatieochtend 
nieuwe ouders 
 
6 april: paasviering: groep 1 
t/m 4 om 12:00 uur uit 
 
7 april: Goede Vrijdag, 
leerlingen vrij 
 
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 
 
8 mei: start thema 5: 
Ontdekken 
 
10 mei: informatieochtend 
nieuwe ouders 
 
 
 

 
 

Ondertussen op de Joris 
 
Met een heuse speurtocht naar dino eieren in de onderbouw en een Kahoot 
quiz in de bovenbouw is ons derde thema geopend: De wereld van toen en nu. 
In onze themahoek hangt een tijdlijn waarop we kunnen zien hoe kort wij als 
mensen eigenlijk pas op aarde zijn. Uiteraard staan er ook weer allemaal 
passende boeken bij. In de bovenbouw staan ook onderwerpen als klimaat en 
oorlog centraal. 

 
Een zelftest doen bij Covid-19 klachten wordt niet langer geadviseerd. Wel 
adviseert het OMT om bij klachten die passen bij een luchtweginfectie (hoesten, 
neusverkoudheid, keelpijn etc) voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals 
thuisblijven als je je ziek voelt en contact met kwetsbare mensen vermijden. De 
adviezen zijn te vinden op rijksoverheid.nl. Als u nog zelftesten nodig heeft 
omdat u bijvoorbeeld kwetsbaren in uw omgeving hebt dan kunt u ze bij mij 
(Cecile) ophalen. 
 
De afgelopen week was ook de week van de lentekriebels. In de media gaan 
wilde verhalen rond over wat er allemaal aan bod zou komen. Dit zijn echt 
indianenverhalen. De lesstof is passend bij de ontwikkeling en de leeftijd van de 
kinderen. Het lesprogramma bestaat ook al meer dan 10 jaar. Uit onderzoek 
blijkt dat kinderen die goed geïnformeerd zijn en ook open hebben kunnen 
praten over deze ontwikkeling, pas op latere leeftijd aan seksuele handelingen 
beginnen en beter hun grenzen aan kunnen geven. Via de leerkracht heeft u al 
gehoord wat er besproken is in de groep van uw kind. 
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Komend weekend gaat de klok weer een uurtje vooruit. 
Daarmee moeten we weer eerder ons bed uit. Dit zal vast even 
wennen zijn. We vinden het wel belangrijk om op tijd te kunnen 
beginnen. Ook de leerlingen en ouders die op tijd zijn vinden 
het fijn niet op anderen te hoeven wachten. Als leerlingen om 
8.25 uur binnen zijn hebben ze genoeg tijd om hun schoenen te 
wisselen en hun jas uit te doen. 
 
 

Pasen  
 
Deze week hebben ouders van de OR (en een oud-leerling!) de 
school mooi in Paassferen gebracht. Voor alle groepen zijn er 
paastakken die versierd zijn door de leerlingen. Het geeft een 
fijne en gezellige sfeer, dank jullie wel.  
 

Op donderdag 6 april vieren wij op school Pasen. In 
de week ervoor wordt de Palmpasen stok in iedere 
klas versierd. Met versiering, maar ook het verhaal 
naar Pasen. Tijdens de paasviering met alle kinderen 
vertellen we aan de hand van dia’s het Paasverhaal.  

 
Wat vieren we met Pasen? Na Carnaval is op 
aswoensdag de vastentijd van 40 dagen gestart. In 
deze periode nemen Christenen extra tijd om na te 
denken over een betere omgang met jezelf, je 
medemens, de wereld om je heen en met God. 

 
De laatste week voor Pasen wordt ook wel de 
Goede week genoemd. Deze start met Palmpasen, 
de dag waarop Jezus op een ezel Jeruzalem in reed. 
Op witte donderdag vierde Jezus het laatste 
avondmaal met zijn vrienden (leerlingen) Op goede 
vrijdag werd hij gekruisigd. 
 
Drie dagen na de begrafenis van Jezus treffen 
vrouwen een leeg graf aan. Een engel vertelt hen 
dat Jezus is opgestaan. Doodgaan is voortaan niet 
meer het einde van het leven. Christenen geloven 
in een eeuwig, gelukkig bestaan na de dood. Er is 
dan geen pijn of verdriet meer. 
 
 



 

 
Pasen is ook het feest van een nieuw begin. Het is geen toeval dat het in de 
lente wordt gevierd. In de lente komt de natuur weer tot leven. En het is ook de 
tijd van Pesach, het joodse feest om de vlucht van het joodse volk uit Egypte te 
vieren.  
 
 

Verlof 
 
Regelmatig krijg ik verzoekjes van ouders voor verlof. Het verlofformulier staat 
op onze website bij downloads. Op het tweede vel staan ook de regels voor 
verlof vermeld. Deze hanteren wij ook echt. Wij kunnen hierop ook 
gecontroleerd worden door de onderwijsinspectie 
. 
 

Proef KPOA 
 
Werk je in het basisonderwijs of heb je interesse hierin en zou je wel eens 
informeel willen ontdekken wat KPOA jou zou kunnen bieden? Op 20 april heb 
je de mogelijkheid om kennis te komen maken met KPOA en al haar scholen! 
 
De locatie is Basisschool de Kinderhof, Furglerplein 6 waar je kennis kunt maken 
met al onze scholen. Je kunt in gesprek gaan met medewerkers, je vragen 
stellen maar natuurlijk vooral sfeer proeven. Je kunt gewoon binnen lopen 
tussen 16.00-18.30 uur. 
 
KPOA is een stichting van 17 scholen in Amersfoort en Nijkerk. We 
onderscheiden ons door de katholieke identiteit en onze kernwaarden 
vakmanschap, verbinding en vertrouwen. Als je op één van onze scholen werkt 
voel je dit terugkomen. Daarnaast blijven we ons ontwikkelen en bieden we jou 
ook alle kans om dit te doen! Zo organiseren we studiereizen rondom het thema 
jonge kind, ICT en rekenen. Er is een Interne kweekvijver waar we je opleiden 
als je ambities hebt voor een leidinggevende functie. En bieden de KPOA 
academie en het expertisecentrum je alle mogelijkheden om je eigen expertise 
te vergroten of juist de mogelijkheid  om je expertise breed in te kunnen zetten 
in onze hele stichting. 
 
Kortom; vind je het leuk om te verkennen of (in de toekomst) één van de KPOA 
scholen een leuke nieuwe werkplek voor jou zou kunnen zijn? Dan zien we je 
graag 20 april! www.kpoa.nl 
 
 
 

http://www.kpoa.nl/


 

 

Inspiratieavond SWV de Eem 
 
In de bijlage vindt u de uitnodiging van ons Samenwerkingsverband de Eem 
voor de inspiratieavond “Lichaamstaal, we spreken het allemaal” op donderdag 
13 april a.s. Deze avond is voor ouders, onderwijs- en zorgprofessionals. 
 
 
 
 
 

 


