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16 juni: studiedag, alle
leerlingen vrij
17 juni : studiedag groep 1
en 2
24 juni: schoolreisje
29 juni: doorschuifmoment
van 8.30-9.30 uur
4 juli: musical en
afscheidsavond groep 8
5 juli: laatste dag leerlingen
groep 8
7 juli: laatste schooldag alle
leerlingen

Ondertussen op de Joris
De laatste weken zijn ingegaan. In deze weken nemen we de citotoetsen
af. Ondertussen zijn we al druk bezig met de planning voor komend
schooljaar.
U heeft misschien onze vacature
voorbij zien komen voor komend
schooljaar. Als u deze wilt delen of
iemand kent die op woensdag,
donderdag en vrijdag les kan geven
tot december of zelfs het hele
schooljaar, dan houden wij ons
natuurlijk aanbevolen!
De indeling van de groepen hangt samen met het vinden van een collega,
dat duurt dus nog even.
Oplettende ouders attendeerden mij al op het verkeerde jaartal in de
vakantieplanning. Eén studiedag van de kleuters bleek ook verkeerd te
staan. Onderaan dit Jorisnieuws leest u de correcte data.
Het document in de eerdere mail is inmiddels ook aangepast.
Donderdag 7 juli is definitief de laatste schooldag van dit schooljaar.

The return of Wouter Kabouter
(gr 1/2a)
Na de herfstvakantie (tijdje geleden
alweer) bleek er in groep 1/2A met enige
regelmaat een kabouter langs te komen.
Hij was tijdens zijn bezoek zijn muts
verloren en bleek héél hard te moeten
studeren voor zijn kabouterexamen.
Aangezien wij de beste, hulpvaardigste en
slimste kinderen van de school hebben,
besloten we hem te helpen studeren.

En zo leerde Wouter van alles over de seizoenen, het weer, vogels,
eekhoorns en nootjes (en zelfgemaakte pindakaas). Dankzij onze
ondersteuning haalde Wouter Kabouter zijn kabouterexamen en mocht
hij op wereldreis zonder scheerapparaat. Hij beloofde na uitvoerige
dankberichten ècht nog eens te schrijven, maar het bleef heel stil….
Tot nu dan! Want Wouter Kabouter is terug van zijn wereldreis. Heel
toevallig is hij in al die landen ook in allerlei musea geweest, dus toen hij
hoorde dat wij het over kunst hebben, begon hij regelmatig wat van zijn
vakantiekiekjes en ook zelfgemaakte kunst met ons te delen. Er
verscheen een mini-Mondriaan op een mini-schildersezel, mini-fotootjes
van Mondriaan en vorige week een hele serie foto’s van Van Gogh uit
Parijs (je kunt zoek-de-verschillen doen met de schilderijen van zijn
slaapkamer ontdekten we). We moeten hem nog vragen of hij tijdens zijn
Franse weken ook nog in het huis en de tuin van Monet is geweest. We
leerden namelijk deze week dat die er gewoon nog staan. Je kan er zelfs
virtueel even rondkijken.
De vorige keer hebben we in de zandtafel
een complete bostuin aangelegd mèt
logeerhuisje (die had juf ‘toevallig’ ‘in de
tuin staan’) Dat logeerhuisje moest van de
kinderen natuurlijk subiet weer mee naar
school, maar deze keer hebben we hem
een plek gegeven in een soort flatgebouw.
De eerste kamer was al vlot gevuld met
een zelf geknutselde brievenbus, Wouters
schildersezel en een deurmat van een
precies op maat geknipt stukje karton met
een prachtige glimmende gladde kant.
Maar die moest wel aan de onderkant, want anders zou Wouter uit
kunnen glijden (ik had al ergens genoemd dat we de beste,
hulpvaardigste en slimste kinderen van de school hadden toch?). Toen er
vervolgens nog een hele verzameling meubels bij kwam, werd de kamer
ernaast ook maar vrijgemaakt voor onze logé.

Zo zijn we druk bezig met
mini-briefjes ontcijferen, minifotootjes bestuderen, op
Wouters verzoek zijn huis
volhangen met zelfgemaakte
kunst en een heleboel nieuwe
dingen leren over allerlei
verschillende kunstenaars. Het
is bijna jammer dat we over 4
weken al zomervakantie
hebben….

Kunstproject
Onze school is nog steeds in de ban van de kunst met De
Kunstweken. We hebben inmiddels een enorm poster ontvangen met de
kunstwerken van alle groepen erop. Mocht u het nog niet gezien hebben,
dan bent u van harte uitgenodigd ’s middags een keer te komen kijken!
En wist u dat de creaties van alle kinderen die hun Museum geopend
hebben, ook in onze online Schoolgalerie te zien zijn? Ga naar
www.kunstweken.nl/gallery/sinjor en u kunt ons werk op uw gemakje
thuis bewonderen.
De tekening van uw kind staat er niet bij? Open dan zo snel mogelijk zijn
of haar Museum op internet met behulp van de Museumfolder.
Veel kijkplezier!

Verschillende folders
In de bijlagen en hieronder vindt u verschillende folders met activiteiten.

ABC
Ook dit jaar is er weer een Kruiskamping. De
Kruiskamping is een camping in de buurt voor de
buurt. Iedereen is welkom. Gezinnen kunnen bij
ons tipi tent huren. Maar gezinnen die door financiële uitdagingen niet
op vakantie kunnen zijn ook welkom op de Kruiskamping. Deze gezinnen
kunnen via een organisatie in de buurt of in de stad (bijvoorbeeld het
wijkteam of de voedselbank) bij ons worden opgegeven. Wij stellen voor
deze gezinnen een aantal tenten beschikbaar.
Samen vieren we (een) vakantie weekend in eigen buurt. In echte tipitenten voorzien van luchtbedden maken we er een leuk weekend van.
Natuurlijk worden er leuke activiteiten georganiseerd en wordt er voor
gezamenlijke (halal) maaltijden gezorgd.
Gezinnen die bij ons een tent willen huren betalen daarvoor een kleine
bijdrage. Natuurlijk zijn er ook daggasten welkom. Je kan iedere dag
vanaf 13.30 uur een kaartje bij de ingang kopen.

Spel-o-theek
Een duurzaam alternatief: speelgoed lénen!
Uitdagend, leerzaam, voordelig,
verrassend en afwisselend.
Speel-o-theek Eemland heeft
speelgoed te leen voor
iedereen. Er is speelgoed voor de
verschillende
ontwikkelingsgebieden en
aangepast speelgoed.
Heb je een speciale speelwens of
bijzondere uitdaging? Dan kan je
ook bij ons terecht!
Én het is een spelotheek:
gezelschapsspelfanaten kunnen
hun hart ophalen.

Iedereen die van spelen houdt is van harte welkom. Ook ideaal voor
grootouders, gastouders, scholen, kinderdagverblijven en instellingen.
Hopelijk tot ziens, Speel-o-theek Eemland
Neem ook eens een kijkje op onze nieuwe website
www.soteemland.nl waar we nu over een online catalogus beschikken!

Schoolshirts
Hebt u nog schoolshirts thuis? Dan ontvangen wij ze graag terug, zodat
we ze weer kunnen gebruiken voor het schoolreisje. Alvast bedankt!

VAKANTIEREGELING EN
STUDIEDAGEN
Vakantie schooljaar 2022-2023
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Koningsdag (in meivakantie)
Meivakantie
Hemelvaart vakantie
Pinksteren
Zomervakantie

Periode
22-10-2022
24-12-2022
25-02-2023
07-04-2023
27-04-2023
22-04-2023
15-05-2023
29-05-2023
08-07-2023

Overige lesvrije dagen 2020-2021
Studiedag groep 1 t/m 8
Studiedag groep 1 t/m 8
Studiedag groep 1 t/m 8
Studiedag groep 1 t/m 8
Studiedag groep 1 t/m 8
Studiedag groep 1 t/m 8

Datum
27-09-2022
02-12-2022
08-02-2023
06-03-2023
21-04-2023
15-06-2023

Studiedagen kleuters
Studiedag groep 1/2
Studiedag groep 1/2
Studiedag groep 1/2
Studiedag groep 1/2
Studiedag groep 1/2
Studiedag groep 1/2
Studiedag groep 1/2
Studiedag groep 1/2
Studiedag groep 1/2

Datum
16-09-2022
21-10-2022
18-11-2022
23-12-2022
20-01-2023
17-02-2023
24-03-2023
26-05-2023
16-06-2023

t/m
t/m
t/m
t/m

30-10-2022
08-01-2023
05-03-2023
10-04-2023

t/m
t/m

07-05-2023
21-05-2023

t/m

20-08-2023

NB: de leerlingen van gr 1 t/m 4 zijn na de viering van Sint, Kerst,
Carnaval en Pasen om 12.00 uit

