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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
21 mei: studiedag
groep 1 en 2
23 en 24 mei:
Pinksteren
25 en 26 mei:
studiedag, alle kinderen
vrij.
27 mei: start thema 5:
een groene wereld

Bereikbaarheid
Zeker in deze tijden is het ’s ochtends spitsuur, bij u thuis maar ook op
school. Vanaf 8.15 zijn we bezig met handen wassen en kinderen
ontvangen. Er is dan regelmatig niemand om de telefoon aan te nemen.
Ook kan het voorkomen dat we al met iemand aan de telefoon zijn.
Omdat we meerdere telefoons hebben hoort u de normale toon, maar
we zijn dus in gesprek.
Komt u er ’s ochtends niet doorheen, dan kunt u ook altijd een berichtje
sturen via Social Schools aan de leerkracht en aan mij of
sintjorisschool@kpoa.nl
Wij merken ook dat bij sommige ouders de
telefoonnummers zijn gewijzigd sinds het aanmelden op
school. In een noodsituatie kunnen we u dan niet bereiken.
Wilt u het aan onze administratie doorgeven als uw
telefoonnummer wijzigt of is gewijzigd?

Pasen 2021
Vorige week is een aantal leerlingen de paastakken en een gedeelte van
de paaseitjes gaan brengen naar Pieters Blokland gasthuis. Hierbij een
bericht van hen terug met een paar foto’s (de andere paaseitjes zijn naar
de voedselbank gebracht):
Wij willen jullie en de leerlingen van St Jorisschool bedanken voor hun
creativiteit en de lekker eitjes, Ik heb alle afdelingen getrakteerd met een
paar zakjes eitjes en er bij verteld dat van jullie zijn.
Nogmaals bedankt we houden contact.

Joris’ waanzinnige schooltuin
Vorige week hebben we met de kinderen van de leerlingenraad ( en een
paar kinderen uit groep 1, 2 en 3) een buitenactiviteit gedaan met
ontwerpster Sarah Los en een begeleider vanuit het project Fabian
Broekelmann.
De leerlingen hebben een eigen ‘boomhut’ gemaakt en we hebben een
paar spellen gespeeld. Deze spellen kunnen ze dan ook weer met hun
klasgenootjes spelen. Hierbij een aantal foto’s om van te genieten.

Avond vierdaagse
Na het succes van vorig jaar presenteren wij
ook in 2021: Avond4daagse - Home Edition!
Ook als de oude vertrouwde Avond4daagse
niet door kan gaan, ben je met Avond4daagse
- Home Edition verzekerd van veel
wandelplezier.
Je vertrekt lekker vanaf je eigen huis. En je maakt je eigen routes. Via de
app van eRoutes. En *nieuw dit jaar* met die app verrassen we je tijdens
de wandeling met leuke berichten! Natuurlijk ontvang je na vier dagen
lopen de enige echte Avond4daagse medaille. Jij wilt jouw serie toch ook
compleet hebben?
Schrijf je nu in op:
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition

Bliksemstage groep 8
Vrijdag 26 maart hebben de leerlingen van groep 8 meegedaan aan de
“bliksemstage”. Twee muziekcoaches van Philadelphia hebben verteld
over hun beroep. De leerlingen kregen verschillende opdrachten en
mochten vragen stellen.
De stad Amersfoort heeft hier online een stukje over geplaatst dat te
lezen is via de volgende link: Bliksemstage voor Amersfoortse leerlingen |
destadamersfoort

