
 

 

 
16 september: 
studiedag groep 1 en 2 
 
27 september: 
studiedag alle 
leerlingen 
 
28-30 september: kamp 
groep 8 
 
5 oktober: start 
Kinderboekenweek 
 
21 september: 
studiedag groep 1 en 2 
 
24-28 oktober: 
herfstvakantie 
 

 
 

Ondertussen op de Joris 
 
Wat was het fijn om zoveel ouders en kinderen op het schoolstartfeest te zien 
en te spreken. Het was een gezellige start van het jaar met elkaar. De opbrengst 
van het feest is € 813,- Dit zullen we gaan inzetten voor techniekmaterialen en 
o.a. koptelefoons bij de laptops. 
 
We zijn met een speurtocht gestart met ons eerste thema: Gi-ga groen. 
Leerlingen uit verschillende groepen gingen samen op zoek naar allerlei dieren. 
Ons eerste thema past altijd bij het thema van de Kinderboekenweek.  
 

 
 
 

Carnaval 
 
Het is nog september en nu al een bericht over carnaval? Ja, een foutje in de 
planning…. 
 
Wij hebben in onze jaarkalender opgenomen dat we carnaval op vrijdag 24 
februari 2023 gaan vieren. Inmiddels hebben we gezien dat carnaval in het 
weekend van 18 februari valt, een week eerder.  
 
Omdat de planning door veel ouders al is doorgegeven aan werk, opvang etc. 
hebben we besloten om de geplande datum te laten staan. Wij vieren dus een 
weekje later carnaval zoals gepland op 24 februari. 

 
 

ABC  
 
In de bijlagen verschillende folders met leuke activiteiten vanuit 
ons ABC netwerk. 

Jaargang 27  |  nummer 2 
9 september 2022 



 

 

 

Gezonde school  
 

 We vinden het fijn als onze leerlingen voor de 
ochtendpauze iets van fruit of groente meenemen 
en voor de lunch bijvoorbeeld brood. Snoep en 
koek zien wij liever niet. 
 
Ook bij het trakteren wordt een gezonde traktatie 
erg gewaardeerd. Op internet zijn er veel tips voor 
gezonde, leuke traktaties. 

 
 

Omgekeerde grabbelton  

Tijdens het schoolstartfeest heeft u kunnen 
kennismaken met de Ouderraad. Zij liepen rond met 
de omgekeerde grabbelton. Normaal gesproken haal 
je iets UIT een grabbelton, maar bij de omgekeerde 
grabbelton doe je er iets IN! Bijvoorbeeld uw goede 
idee om onze school nog beter en leuker te maken!  
 
Zo verzamelde de Ouderraad uw goede suggesties 
en ook aanbiedingen van ouders die graag een keer 
een les verzorgen over hun vak. Bovendien 
ontvingen zij ook twee aanmeldingen voor nieuwe 
leden. 
 

Ouderraad 

De ouderraad bestaat uit een enthousiaste en betrokken groep ouders met 
kinderen uit alle leerjaren. Dankzij uw vrijwillige ouderbijdrage, kunnen zij alle 
festiviteiten binnen school organiseren. U kunt hierbij denken aan Kerst, Pasen, 
carnaval, Sinterklaas en natuurlijk ook het schoolreisje. 

Heeft u ook een idee? Of wilt u graag lid worden van de Ouderraad? De 
omgekeerde grabbelton staat nu in de gang op school op de kast tussen groep 3 
en 7. Wij zijn altijd nieuwsgierig naar goede ideeën en enthousiaste plannen. 
Dus laat van u horen! Mail gerust naar: or.sintjorisschool@kpoa.nl of spreek een 
van de leden aan op het schoolplein. In de bijlage vindt u een actueel overzicht 
van wie er nu in de Ouderraad zitten en een foto-overzicht van alle activiteiten. 
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Donaties 

Er waren meerdere ouders die de grabbelton aanzagen voor een collectebus en 
graag geld wilden doneren voor een specifieke activiteit op school (bijvoorbeeld 
de schooltuin, technieklessen, etc). Dat is natuurlijk fantastisch! Begin oktober 
ontvangt u een verzoek voor het overmaken van de vrijwillige ouderbijdrage ad 
€49 per kind. U kunt dan altijd meer doneren als u dat wilt. Dit is op een ander 
rekeningnummer dan hieronder! 

Kunt u niet wachten? Dan kunt u uw donaties kwijt op NL35ABNA0473422786 
t.n.v. KPOA te Amersfoort o.v.v. St. Joris. Vermeld aub duidelijk waar uw donatie 
voor bestemd is. Alvast hartelijk dank! 

 

Kamp groep 8, acties van start 
 

Alle ouders en kinderen van de school kunnen op maandag 12 september en 
dinsdag 13 september in de hal bij kinderen uit groep 8 inschrijven voor de 
diverse acties. Van de opbrengst kunnen de kinderen op kamp een leuke 
activiteit doen. Graag deze dagen gepast of klein betalen! 

Donderdag 15 september is de dag dat alle acties plaatsvinden. Eten wordt 
tussen de middag uitgedeeld. (Koude pizza en ijsjes worden wel na schooltijd 
14.15) De activiteiten vinden plaats van 14.15uur-14.45uur en of in de pauze.  

Op dit moment zijn er de volgende acties bedacht: 

-Brownies €1,50 of €2,- met slagroom en aardbeien 
-Popcorn €1,50 
-Tosti's  €1,50 (kaas) €2,- (ham/kaas) 
-IJsjes €1,- 
-Pizzaatje, koud €3,- halve, €6,- hele, extra toppings €0,50 p st. 
-Zakje chips €0,50 
-Hotdogs €2,- +€0,10 saus 

-Lasergamen €1,50 
-Grabbelton €0,50 
-Voetbaltrucjes leren €2,50 
-Lege flessen inleveren 
-Waterballonnen gooien tegen VIP's. €0,50 


