
 

 
7 april: Goede vrijdag, 
leerlingen vrij 
 
9 en 10 april: Pasen, 
leerlingen vrij 
 
17 en 18 april: 
schoolfotograaf 
 
20 april: Koningspelen 
 
20 april: proef KPOA 
 
21 april: studiedag: alle 
leerlingen vrij 
 
24 april t/m 5 mei: 
meivakantie 
 
8 mei: start thema 5: 
Ontdekken 
 
10 mei: 
informatieochtend 
nieuwe ouders 
 
15, 16 en 17 mei: 
studiedagen, leerlingen 
vrij 
 
18 en 19 mei: 
hemelvaart en dag na 
hemelvaart, leerlingen 
vrij 
 
 

 
 

Ondertussen op de Joris 
 
Vandaag hebben we met elkaar het 
feest van Pasen gevierd. Met alle 
kinderen hebben we in de hal een 
viering gehouden waarbij het 
Paasverhaal is verteld en waarbij we 
liedjes hebben gezongen. 
 
Heel waardevol om dit samen te kunnen 
doen.  
 
 

Aan het eind van de ochtend hebben de leerlingen 
van de onderbouw eieren gezocht in onze 
schooltuin die door echte paashazen waren 
verstopt.  
 
In de middag hebben we met de leerlingen van de 
bovenbouw een paascircuit gedaan, er zijn 
eierschilderapparaatjes gebouwd (en 
uitgeprobeerd), eierwarmers genaaid, kaarsen 
versierd, kaarten gemaakt, er is gevouwen en er 
zijn koekjes gebakken. Een fijne middag om samen 
een lang paasweekend in te gaan. 
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In de bijlage vindt u de nieuwe Kwink poster. 
 
 

Buitenles 
 
Dinsdag 4 april was het buitenlesdag. In verschillende groepen is deze week een 
les buiten gedaan in het mooie weer. Dit doen we ook op andere momenten, 
fijn dat ons groene plein hier ook een goede plek voor is.  
 
Hieronder ziet u groep 3 hard aan het werk. 

    



 

     
  

 

 

 

 

 

 

We zijn met de kinderen van groep 2b buiten gaan rekenen, bouwen en meten. 
We hadden deze les op een andere dag ook al binnen gedaan met perfect 
vierkante blokjes.  

Nu gingen we aan de slag met de houtjes onder de boom. Dat bouwt toch heel 
anders. De opdracht was om te gooien met de dobbelsteen en te proberen een 
zo hoog mogelijke toren te bouwen. Daarna zijn we met de grote meetlat gaan 
meten wie de hoogste had. Dat was Stijn!  

 

Onderzoek mediawijsheid ouders 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Zoals u misschien wel weet voer ik dit schooljaar een onderzoek uit naar 
mediawijsheid. U hebt onlangs een uitnodiging ontvangen om een vragenlijst in 
te vullen. Daar zijn al veel reacties op gekomen. Ontzettend bedankt daarvoor!  
 
Hierbij stuur ik nog even een herinnering voor de ouders en verzorgers die dit 
nog niet hebben gedaan. U kunt de vragenlijst nog tot en met 14 april invullen 
via onderstaande link, dus laat uw mening horen! 
 
De link naar de 
vragenlijst: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6inaw4R0cD1Bx2K 
 
Alvast bedankt en met vriendelijke groet, 
 
Fleur Yntema 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frug.eu.qualtrics.com%2Fjfe%2Fform%2FSV_6inaw4R0cD1Bx2K&data=05%7C01%7Cr.yntema%40kpoa.nl%7C4cd5dbaa6b1f47b8fe4008db35c0c0db%7C55fe3191554d4ac082175fe91292e04c%7C0%7C0%7C638162874219200473%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Yw277RM9jJi%2FhIKutBErurZ5sIOj4%2F1s2UOEDsMPDSI%3D&reserved=0


 

 

Avondvierdaagse 

De Ouderraad organiseert dat de leerlingen van onze school kunnen meedoen 
aan de Avondvierdaagse in Amersfoort. De groepen 3, 4, 5 lopen 5 km. De 
groepen 6, 7 en 8 lopen 10 km. Uw kind heeft gisteren de papieren brief mee 
gekregen. In de bijlage vindt u deze ook digitaal. Indien het inschrijfgeld 
vanwege uw financiële situatie een probleem is, kan de Ouderraad het voor u 
vergoeden. Neemt u in dat geval contact op met Cecile Tulen. Of u kunt 
ondersteuning vragen bij Stichting Leergeld. 

 

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/


 

 

Ontmoetingsavond voor ouders  

Ontmoetingsavond voor ouders van hoogbegaafde kinderen op 19 april 2023 

Nieuwsgierig, kritisch, leergierig, breed geïnteresseerd, prikkelgevoelig, niet 
leren leren, creatief, anders zijn, complex denken, hoogsensitief, een sterk 
rechtvaardigheidsgevoel... Dit is nog maar een kleine greep uit de lange lijst van 
kenmerken die horen bij hoogbegaafdheid. 

Ouders die ontdekken dat hun kind (mogelijk) hoogbegaafd is maken veelal 
dezelfde zoektocht door naar (h)erkenning, informatie, gelijkgestemden, 
ervaringen uitwisselen en (speel)vrienden voor hun kinderen. 

Ben jij vader of moeder van een hoogbegaafd kind? Zou je graag kennis en 
ervaringen willen uitwisselen met andere ouders in dezelfde situatie? Wil je 
ervaren dat je niet de enige bent die aanloopt tegen onbegrip? 

Op woensdagavond 19 april van 20:00 uur tot 21:30 uur in wijkcentrum ’t 
Middelpunt, Spinetpad 2, is er een ontmoetingsavond voor ouders van 
(mogelijk) hoogbegaafde kinderen van alle leeftijden. Op een laagdrempelige 
manier delen we vragen, frustraties en mooie momenten en gaan we op zoek 
naar handvatten als dat wenselijk is. Ervaringen uitwisselen met mensen in een 
vergelijkbare situatie levert lucht, het feest der herkenning en goede ideeën op. 
Kom ook! 

Deze avond wordt georganiseerd door Indebuurt033 en het WBT Zielhorst. 
Aanmelden is niet nodig. 

Neem voor meer informatie contact op met Sanja Willems, buurtnetwerker 
Schothorst, Zielhorst, Hoefkwartier, 06-42495333 of 
sanja.willems@indebuurt033.nl. 
 

Koningsdag 
 
Op koningsdag organiseer ik een kleedjesmarkt bij voetbalvereniging KVVA aan 
de Dollardstraat in Amersfoort. Om een plekje te krijgen mag je je melden bij de 
bar van de voetbalvereniging of mij een mailtje sturen; 
gerdawelgraven68@gmail.com.  
 
Een plek van 2.50x2.50 kost 1 euro en is op de dag zelf te betalen. 
 

mailto:sanja.willems@indebuurt033.nl


 

 
Heb je geen spullen te verkopen, kom dan gewoon even langs. Lekker snuffelen 
bij de kleedjes, je kunt je laten schminken, er is live muziek, een springkussen, 
een dj en je kan er iets eten of drinken. Gewoon een gezellige dag! 
 
Met vriendelijke groet,  
Gerda Welgraven 
 
 

Activiteiten vanuit ABC 
 
 

 
 
Vanuit ABC drie activiteiten voor de meivakantie en 1 voor de korte termijn. 
 
14 april: sleutelhanger maken bij Speel-o-theek Eemland (Liendertseweg). 
Aanmelden: Bekijk activiteit | ABC-Amersfoort 
 
Meivakantie 
 
24-25-26 april: Ontdekweek in Elisabeth Groen, 3 dagen plezier.  
Aanmelden: Bekijk activiteit | ABC-Amersfoort 
 
 
26 april (voor kinderen die 1 middag kunnen): Natuur en Spelen in Elisabeth 
Groen. Aanmelden: Bekijk activiteit | ABC-Amersfoort 
 
4 mei: Denderende Donderdag Koppel en Denderende Donderdag Kruiskamp. 
 
Aanmelden Koppel: Bekijk activiteit | ABC-Amersfoort 
 
Aanmelden Kruiskamp: | Bekijk activiteit | ABC-Amersfoort 
 

https://www.abc-amersfoort.nl/bekijk-activiteit/?id=3070
https://www.abc-amersfoort.nl/bekijk-activiteit/?id=3096
https://www.abc-amersfoort.nl/bekijk-activiteit/?id=3125
https://www.abc-amersfoort.nl/bekijk-activiteit/?id=3126
https://www.abc-amersfoort.nl/bekijk-activiteit/?id=3127


 

 

Verplaatsing korfbaltoernooi 
 
 
Op woensdag 24 mei stond het Korfbaltoernooi bij AKV Soesterkwartier 
gepland. We hebben dit toernooi helaas moeten verplaatsen naar woensdag 31 
mei doordat de Amersfoortse Avondvierdaagse is afgeweken van zijn 
oorspronkelijke datum. Het leek ons niet handig om het Korfbaltoernooi 
gelijktijdig te organiseren. 
 
De aangepaste poster is te downloaden is op 
www.schoolsportamersfoort.nl/downloads. Hier staan ook kant en klare 
inschrijfbriefjes die gebruikt kunnen worden om in te schrijven. Inschrijven voor 
het toernooi kan tot uiterlijk vrijdag 19 mei (Let op! Dit is net na 
Hemelvaartsdag). 
 
Ondanks de verschuiving hopen wij op een mooi deelnemersveld, onder een 
heerlijk zonnetje. 
 
 

http://www.schoolsportamersfoort.nl/downloads

