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We zijn weer begonnen
Dinsdag 7 september:
Start thema 1: En toen?
Vrijdag 18 september:
Studiedag groep 1 en 2:
leerlingen vrij
21 t/m 24 september:
Digitale
startgesprekken
28 september:
Studiedag groep 1 t/m
8: alle leerlingen vrij

Maandag zijn we goed gestart, veel blije gezichten, soms weer even
wennen bij de start, maar de mooie ballonnenhaag met muziek (goed
verzorgd door de OR) maakte het extra feestelijk. Fijn ook dat alle
kinderen gezond konden starten.

Oudergesprekken
Binnenkort kunt u weer inschrijven voor de omgekeerde
oudergesprekken. Deze gesprekken worden in Social Schools gepland en
zullen meestal via Teams gevoerd worden. Dit gaat dus via computer
en/of telefoon en niet fysiek op school.
Om via Teams te kunnen bellen is het belangrijk dat u de app van Teams
op uw telefoon, tablet of laptop downloadt.
Een aantal leerkrachten heeft deze gesprekken al iets eerder ingepland
en verspreid over de weken.

Nieuwe gezichten
Op onze school hebben we ook dit jaar weer een paar nieuwe collega’s.
De eerste stelt zich hieronder aan u voor:
Hallo, ik ben Nienke van Hattem en zal dit schooljaar
lesgeven aan groep 6 naast Agnes Smit. Ik sta op
woensdag en donderdag voor de klas.
Februari 2019 heb ik een carrière switch gemaakt en
ben ik begonnen met de deeltijd -versnelde PABO,
nadat ik eerder 12 jaar als projectleider heb gewerkt
bij TNO.
Ik woon in Leusden met mijn partner en 2 kinderen (8 en 11 jaar). In mijn
vrije tijd vind ik het heerlijk om te wandelen, fietsen (MTB), koken en
lezen.
Ik heb erg veel zin om dit schooljaar bij de Jorisschool aan de slag te
gaan!

Luizenpluizen
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Zoals jullie inmiddels wel bekend, mogen ouder(s)/verzorger(s) in
verband met de Coronamaatregelen niet in de school. Dit betekent dat
het luizenpluisteam zijn taak niet kan uitvoeren.
Wij vragen u daarom het haar van uw kind dit weekend te controleren op
luis/neet. In de bijlage treft u een informatiebrief over hoe u het beste
kunt controleren. En een link naar een voorlichtingsfilmpje over het
controleren: https://www.youtube.com/watch?v=HNkgAIxy1zo
Als u luis/neet vindt bij u kind laat het dan weten aan de leerkracht van
de groep. De leerkracht zal dan een algemene mail sturen naar de klas.
Dit gebeurt natuurlijk zonder de naam van het betreffende kind te
vermelden.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet, het luizenpluisteam.

Gym groep 7 en 8
Dit schooljaar gaan de leerlingen van groep 7 en 8 naar de gymzaal in
Rustenburg. Zij gaan op de fiets in de middag.
We hebben deze keuze (moeten) maken omdat er moeilijke en gymleraar
te vinden was voor de verschillende uren. De gymzaal in de
Michaelschool is namelijk alleen aan de start van de dag vrij.
Er was wel ruimte in Rustenburg, we hebben gekozen voor de hoogste
twee groepen. Zij kunnen goed fietsen en zijn al zelfstandiger.
Dit is de situatie voor dit schooljaar, het kan zijn dat we volgend
schooljaar een andere keus kunnen maken.

