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Voorjaar op de Joris
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
3 t/m 14 mei :
meivakantie

Met de lente kwam ook het mooie weer, we hopen dat ook dit helpt
tegen alle verkoudheden en besmettingen. Nogmaals het dringende
verzoek om uw kind met de geringste verkoudheidsklachten thuis te
houden. Als uw kind 24 uur klachtenvrij is mag het weer naar school.
Misschien heeft u in het nieuws gehoord dat er geld uitgetrokken is door
het ministerie om de door Corona opgelopen vertragingen weg te
werken. We hopen de komende maanden te horen om welk bedrag het
voor onze school zal gaan. Het geld zal vanaf komend schooljaar
beschikbaar komen.
Vanuit onze analyses en plannen, de ‘menukaart’ vanuit het ministerie en
de input van de MR zullen we een goed plan maken voor onze school. De
planning is dat dit plan voor juli af moet zijn. We houden u op de hoogte.

Pasen 2021
Jammer genoeg wordt Pasen ook dit jaar
anders en kunnen we het gezellige
paasontbijt niet op de normale manier doen.
Maar gelukkig zijn er genoeg alternatieven!
Donderdag 1 april nemen alle kinderen hun eigen paasontbijt mee naar
school. Samen met hun klasgenootjes kunnen ze dan toch van een
paasontbijt genieten. Zorgt u naast een lekker ontbijt ook voor wat
drinken? Mocht u een bord en bestek meegeven zou u dit dan van een
naam willen voorzien? De Paascommissie zorgt voor een gekookt eitje,
een paasbroodje en iets lekkers.
Uiteraard wordt er donderdag ook aandacht besteed aan het Paasverhaal
in alle groepen.
Op school zijn er paastakken versierd om de klas in de paassfeer te
brengen en zijn we begonnen met het verzamelen van paaseitjes. Had u
al een zakje aan uw kind meegegeven? De paaseitjes zullen op 1 april
worden verdeeld en gaan naar De Voedselbank en het St. Pieters en

Bloklands Gasthuis. Een aantal kinderen uit de bovenbouw zorgt ervoor
dat de paaseitjes op de juiste plek terecht komen. Het zou fantastisch zijn
om zoveel mogelijk paaseitjes te kunnen verzamelen!
De onderbouw kinderen zijn op 1 april om 12 uur uit, zij hoeven geen
lunch mee te nemen. Wel een 10 uurtje! De bovenbouw kinderen zitten
tot 14.15 uur op school en nemen naast hun ontbijt ook een 10 uurtje en
hun lunch mee.
Vrijdag 2 april is het goede vrijdag en zijn alle kinderen vrij!
Hartelijk groet van de Paascommissie
Michèle, Mieke, Petra en Thes

Joris’ waanzinnige schooltuin
Afgelopen week heeft u het eerste schetsontwerp al toegestuurd
gekregen. Ook de kinderen in de groepen zijn geïnformeerd door de
leerlingen van de leerlingenraad. Met alle tips en tops wordt er een
definitief ontwerp gemaakt en dan kan er geld ingezameld worden. We
infomeren u t.z.t. over acties die wij vanuit de school/werkgroep gaan
opzetten.
Noor en Julia K uit groep 6 waren al zo enthousiast dat ze afgelopen
weekend met een flessenactie al €12,50 ingezameld hebben. Geweldig,
dames!

Kwink
We werken nu al een half jaartje met Kwink, onze methode voor sociaal
emotionele ontwikkeling. Komende weken zijn we aan het werk met:
Performing Zelfmanagement
Onder en middenbouw: Hoe groei je: wat kun je nu al, en wat ga je leren.
Bovenbouw: Persoonlijke doelen bereiken: ik kan benoemen waar ik als
persoon wil groeien dit jaar.
In bijlage 2 en 3 vindt u de ouderbrief en de koelkastposter. Via deze link
kunt u het filmpje bekijken van de methode en wat het inhoudt.

Uitnodiging
Samenwerkingsverband
In de bijlage vindt u een uitnodiging van ons
samenwerkingsverband De Eem voor hun inspiratieavond
op 14 april.

