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Ondertussen op de Joris
25 april t/m 6 mei:
meivakantie, alle
leerlingen vrij

Na het feestelijke paasfeest, met dank aan alle ouders voor de
ondersteuning, vierden we deze week

10 mei: start thema
wereldreizen, kunst en
cultuur.
19 mei:
informatieochtend
nieuwe ouders
20 mei: studiedag
groep 1 en 2
23 mei t/m 27 mei:
hemelvaartvakantie
30 en 31 mei:
schoolfotograaf
6 juni: Pinksteren; alle
leerlingen vrij
16 juni: studiedag, alle
leerlingen vrij
17 : studiedag groep 1
en 2
24 juni: schoolreisje

Koningsdag. Groep 1, 2 en 2/3 deden dit gisteren op ons plein. Vandaag
was de beurt aan groep 3 t/m 8 met allerlei spelletjes en sportieve
activiteiten.
Ook hier waren weer veel ouders actief betrokken om er een mooi feest
van te maken: bedankt!
Tot nu toe stond in het protocol dat we naast de basisregels tegen Covid19 ook de handen moesten wassen. Na de meivakantie doen we dit niet
meer standaard in de ochtend en na het buitenspelen.
Mocht de situatie veranderen dan kunnen we het weer oppakken.
Bij de ingangen is het ‘s ochtends en ‘s middags vaak erg druk. Vriendelijk
verzoek aan ouders om uw (bak)fiets niet voor de ingang te zetten en zelf
ook een beetje aan de kant te blijven. Het is voor kinderen die aankomen
of vertrekken nu erg moeilijk om er langs te komen.
Een ouder opperde om een gekleurd zebrapad te schilderen. Omdat dit
gemeentegrond is mogen we dat niet doen. Maar als we er allemaal op
letten komt het vast goed!
Jaarlijks wordt de schoolveiligheidsmonitor afgenomen bij de leerlingen
van groep 6,7 en 8. U leest de algemene uitkomsten in de bijlage. Wij zijn
er blij mee! De uitkomsten nemen wij mee in onze lessen sociaal
emotionele vorming en onze aanpak in de groep.

Kunstproject
Na de meivakantie start het laatste project van dit schooljaar: Wereldreizen,
Kunst en Cultuur waaronder: DE KUNSTWEKEN.
Het doel van de kunstweken is ieder kind op eigen niveau te inspireren tot het
maken van een ècht kunstwerk. Dat doen we door hen kennis te laten maken
met wereldbefaamde artiesten en hun werk.
Tijdens DE KUNSTWEKEN is ieder kind een echte kunstenaar.
Per twee klassen speelt steeds één kunstenaar de hoofdrol tijdens deze weken

-Groep 1/2a Mondriaan
-Groep 1/2b Mondriaan
-Groep 2/3 Kandinsky
-Groep 4 Haring
-Groep 5 Miro
-Groep 6 Van Gogh
-Groep 7 Matisse
-Groep 8 Picasso
Nadat de kinderen met “hun” kunstenaar
hebben kennisgemaakt gaan ze in de tekenles lekker zelf aan de slag aan de
hand van een uitdagende opdracht.
Om dat trotse gevoel te versterken ontvangen alle kinderen gratis een gedrukte
kaart van hun eigen werk. Helemaal uniek is dat ze ook een persoonlijk
Museum op internet krijgen waarvoor ze zelf (met enige hulp van u) familie en
vrienden mogen uitnodigen. Uiteraard ontbreekt een Museumshop niet; hier
kunnen leuke aandenkens worden besteld met de tekening van uw kunstenaar.
Net als Van Gogh je eigen schilderij op een mok of placemat; hoe bijzonder is
dat!?
Gegarandeerd dat ook uw kind zichzelf en u weet te verrassen met prachtwerk.
We houden u op de hoogte!
PS Met de vrijblijvende verkoop van kunstsouvenirs in de Museumshops worden alle
kosten van DE KUNSTWEKEN gedekt. Onze school hoeft hiervoor verder niets te betalen.
Bovendien steunt u met uw aankoop direct het Jeugdfonds Sport & Cultuur

Schoolfotograaf
Op maandag 30 en dinsdag 31 mei worden weer alle leerlingen en de groepen
gefotografeerd. Dit is gelijk na de hemelvaartweek, dus misschien iets om alvast
in uw agenda te zetten?

Sporttoernooien
Inschrijven voor de toernooien is mogelijk. Ouders kunnen dit per groep
regelen en begeleiden. Uiteraard kunnen de schoolshirts geleend worden. Alle
informatie staat op de inschrijfbriefjes van de diverse toernooien. Hierop staat
alle informatie over het betreffende toernooi. Download deze
op www.schoolsportamersfoort.nl en print ze eventueel uit.
Ieder toernooi heeft een maximum aantal inschrijvingen. Onderstaand leest u
de actuele informatie.
Toernooi Groepen
Datum/data
Vereniging
Maandag 23 mei,
dinsdag 24 mei en de
Korfbal
groep 3 t/m 8
Ckv MIA
Stadsfinale is op woensdag 8
juni
Korfbal
groep 3 t/m 8 Woensdag 25 mei
AKV Soesterkwartier
Tennis
Groep 4 t/m 8 Zondag 12 juni
LTV Randenbroek
Basketbal Groep 5 t/m 8 Zaterdag 25 juni
Crackerjacks

