
 

 

 
27 september: studiedag 
alle leerlingen 
 
28 - 30 september: kamp 
groep 8 
 
5 oktober: start 
Kinderboekenweek 
 
21 oktober: studiedag 
groep 1 en 2 
 
24 - 28 oktober: 
herfstvakantie 
 
31 oktober: start thema 2 : 
Familie 
 
7 november: ABC 
ouderavond gr 6,7 en 8 
mediawijsheid in gebouw 
Vlinderslag 
 
12 november: intocht 
Sinterklaas 
 
18 november: studiedag 
groep 1 en 2 
 
Week 21 november: 
oudergesprekken 
 

 
 

Ondertussen op de Joris 
 
De acties van groep 8 waren een groot succes! Zij hebben een mooi bedrag 
opgehaald voor leuke activiteiten tijdens hun schoolkamp.  

 
Komende woensdag is het al 
zover, dan gaan ze op 
schoolkamp! Als team gaan 
wij donderdagmiddag naar 
het schoolkamp voor een 
activiteit. Gelijk na schooltijd 
zijn wij daarom al weg en 
niet op school bereikbaar. 

 
Elke schooldag start om 8.30 uur. Dat betekent dat we verwachten dat iedereen 
om 8.30 uur in de klas zit. In het eerste half uur wordt er gelezen, tutor gelezen 
enz. Als je om 8.29 uur (of later) binnenkomt, dan haal je dat niet meer en/of 
staat er iemand op je te wachten. Verzoek dus aan iedereen om op tijd naar 
school te gaan. 
 
Ook voor de ouders van de leerlingen uit groep 1, 2, en 3 het verzoek om bij het 
binnen brengen op maandag en vrijdag ook om 8.30 weer buiten te zijn. 
   
 

Kinderboekenweek 
 
Ons eerste thema is altijd hetzelfde als het thema van de Kinderboekenweek: Gi 
ga groen. Landelijk gezien start de kinderboekenweek op 5 oktober. Wij 
besteden in deze periode ook extra aandacht aan lezen en boeken. 
Ook bij de bibliotheek worden leuke activiteiten georganiseerd voor kinderen: 
Agenda Jeugd (bibliotheekeemland.nl) 
 
 

Spelen groep 1 en 2 

Vandaag speelden de kinderen van groep 1/2b bij de Vlinderslag met leerlingen 
van daar. Een andere groep van de Vlinderslag speelde met de leerlingen van 
onze groep 1/2a. Ook tussen de Michaelschool en de Vlinderslag was een 
speelafspraak.  
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https://www.bibliotheekeemland.nl/jeugd/6-12/agenda-jeugd.html


 

 

We doen dit vanuit onze ABC samenwerking, alle groepen hebben één of twee 
onderschoolse activiteiten in een schooljaar. Zo leren we elkaar goed kennen en 
dat komt o.a. ook de fijne sfeer in de wijk ten goede. 

Groep 1/2b genoot van de hele hoge glijbaan. Later mochten ze ook nog op een 
ander deel van het plein spelen. Daar was een wipwap en een soort klimwand. 
Sommigen kenden elkaar van de BSO of zelfs nog van de crèche! 

 

  

 

 



 

 

Groep 3 en 4 op beestjesjacht 
 
De afgelopen dagen zijn de leerlingen van groep 3 en 4 op beestjesjacht 
geweest. Ze gebruikten hierbij speciale zuigers waarmee een beestje opgezogen 
kon worden. De beestjes waren goed te zien en konden daarna onbeschadigd 
de natuur weer in. Ook mooi detail; op ons plein waren meer beestje te vinden 
dan in het park! 

 



 

 

KPOA Legobouwwedstrijd 

Onze stichting KPOA heeft dit schooljaar een legobouwwedstrijd georganiseerd. 
De wedstrijd is voor alle KPOA-scholen in drie categorieën: onderbouw , 
middenbouw en bovenbouw. Het thema van de wedstrijd is Gi-Ga-Groen (ook 
ons thema op dit moment). In de folder in de bijlage is meer informatie te lezen 
over de wedstrijd. 

Vandaag zijn we gestart om de eerste bouw(kunst)werken te maken. We doen 
dat per klas en kiezen (per klas) een winnend bouwwerk. Dat sturen we in naar 
de wedstrijd. 

In groep 1-2b hebben alle kinderen met hun maatje iets van Lego gebouwd dat 
past in het thema. Er waren veel parken, tuinen en zwembaden, maar ook 
dieren zoals de giraffe van Finn en de fantasievogel van Abel.  

Uiteindelijk hebben de kinderen allemaal rondgelopen alsof ze in een museum 
waren. Daarna mochten ze kiezen welk werk ze het best, mooist, grappigst of 
leukst vonden. Dat werk wordt tentoongesteld op de grote gang en ingestuurd 
naar de wedstrijd. 

 
 

     



 

 

 

CNME, Centrum voor Natuur en Milieu Educatie 

Op zondag 2 oktober is er op landgoed Schothorst in en rond het Groene huis 
een kabouterdag. voor kinderen tot ongeveer 7 jaar , We hebben een 
poppenkast voorstelling ,muziek kabouters, voorlees sessie, kabouterdansen, 
knutselen, schminken enz. Er is van alles te doen en voor al die dingen betaal je 
slechts € 5,- inclusief een kaboutermuts. In de bijlage leest u de poster. 

 

ABC  
 
Bijgevoegd 3 nieuwe flyers voor de aankomende 
activiteiten, 1 verbeterde flyer van peutergym en de flyer 
met de naschoolse sportactiviteiten. 
 
Hieronder een overzicht van alle activiteiten met een 
rechtstreekse link om aan te melden. Geef je snel op! 
  
Nieuw: 
Natuurgroepje groep 1-2: Bekijk activiteit | ABC-Amersfoort 
Natuurgroepje groep 3-4: Bekijk activiteit | ABC-Amersfoort 
Ontdek de kunstenaar in jezelf: Bekijk activiteit | ABC-Amersfoort 
  
Al begonnen: 
Peutergym: Bekijk activiteit | ABC-Amersfoort 
Spelen met Skilzz in de Koppel: Bekijk activiteit | ABC-Amersfoort 
3x3 Basketbal bij het Element: Bekijk activiteit | ABC-Amersfoort 
Speelbazen bij de Van der Hoeveschool: Bekijk activiteit | ABC-Amersfoort 
  
Start vanaf 26 september: 
Zaalvoetbal: Bekijk activiteit | ABC-Amersfoort 
Buurtsport speciaal voor meiden: Bekijk activiteit | ABC-Amersfoort 
Buurtsport Kids: Bekijk activiteit | ABC-Amersfoort 
Buurtsport Club: Bekijk activiteit | ABC-Amersfoort 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.abc-amersfoort.nl%2Fbekijk-activiteit%2F%3Fid%3D2740&data=05%7C01%7Cc.tulen%40kpoa.nl%7C3052bf2b0cbe408825c808da9ba01baf%7C55fe3191554d4ac082175fe91292e04c%7C0%7C0%7C637993410060730388%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZMzTdaSkveNbhYz4b3zAvNYpZwQbatotJ3n2xeBeiY4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.abc-amersfoort.nl%2Fbekijk-activiteit%2F%3Fid%3D2741&data=05%7C01%7Cc.tulen%40kpoa.nl%7C3052bf2b0cbe408825c808da9ba01baf%7C55fe3191554d4ac082175fe91292e04c%7C0%7C0%7C637993410060730388%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QZ35TTRLWdlfQ8gZ4%2F4lxHmz1%2BfSTvNamoS7%2BGJ4NeQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.abc-amersfoort.nl%2Fbekijk-activiteit%2F%3Fid%3D2750&data=05%7C01%7Cc.tulen%40kpoa.nl%7C3052bf2b0cbe408825c808da9ba01baf%7C55fe3191554d4ac082175fe91292e04c%7C0%7C0%7C637993410060730388%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dU8PffaGm%2F%2B9%2FhdDBrk2f3IV%2BWHSXMuvUrVTYikXzg8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.abc-amersfoort.nl%2Fbekijk-activiteit%2F%3Fid%3D2667&data=05%7C01%7Cc.tulen%40kpoa.nl%7C3052bf2b0cbe408825c808da9ba01baf%7C55fe3191554d4ac082175fe91292e04c%7C0%7C0%7C637993410060886625%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=leBLq9un7JbospcXqNyah8S3XCTKQb%2B4UQGFrikNW9s%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.abc-amersfoort.nl%2Fbekijk-activiteit%2F%3Fid%3D2674&data=05%7C01%7Cc.tulen%40kpoa.nl%7C3052bf2b0cbe408825c808da9ba01baf%7C55fe3191554d4ac082175fe91292e04c%7C0%7C0%7C637993410060886625%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BvDEMJPMEKJUiHnDdKaW3O5Cu%2BzKpbuZ8gKjYmO1j3c%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.abc-amersfoort.nl%2Fbekijk-activiteit%2F%3Fid%3D2677&data=05%7C01%7Cc.tulen%40kpoa.nl%7C3052bf2b0cbe408825c808da9ba01baf%7C55fe3191554d4ac082175fe91292e04c%7C0%7C0%7C637993410060886625%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NFhr4yMpuvDS6%2FLPzw0QPwYrweP5MhDeRr35j97%2Fdhw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.abc-amersfoort.nl%2Fbekijk-activiteit%2F%3Fid%3D2680&data=05%7C01%7Cc.tulen%40kpoa.nl%7C3052bf2b0cbe408825c808da9ba01baf%7C55fe3191554d4ac082175fe91292e04c%7C0%7C0%7C637993410060886625%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IUw%2BUKAvanWIbLlLBpfAouVmJPILUaYNeonhcy7w8qw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.abc-amersfoort.nl%2Fbekijk-activiteit%2F%3Fid%3D2679&data=05%7C01%7Cc.tulen%40kpoa.nl%7C3052bf2b0cbe408825c808da9ba01baf%7C55fe3191554d4ac082175fe91292e04c%7C0%7C0%7C637993410060886625%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Q%2BHMjeVaZyHyRTxafdMFs3hSixPAoSgRoqSpQGTNdLg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.abc-amersfoort.nl%2Fbekijk-activiteit%2F%3Fid%3D2678&data=05%7C01%7Cc.tulen%40kpoa.nl%7C3052bf2b0cbe408825c808da9ba01baf%7C55fe3191554d4ac082175fe91292e04c%7C0%7C0%7C637993410060886625%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GekQluslUTEavFY9ctE9JKBbOVK%2BC1RMyQFPo5Fu1Qs%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.abc-amersfoort.nl%2Fbekijk-activiteit%2F%3Fid%3D2675&data=05%7C01%7Cc.tulen%40kpoa.nl%7C3052bf2b0cbe408825c808da9ba01baf%7C55fe3191554d4ac082175fe91292e04c%7C0%7C0%7C637993410060886625%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rKKybq7GqHuLkNGhR2Z5vKZUANJsXEZUInlTdDF%2FCFo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.abc-amersfoort.nl%2Fbekijk-activiteit%2F%3Fid%3D2676&data=05%7C01%7Cc.tulen%40kpoa.nl%7C3052bf2b0cbe408825c808da9ba01baf%7C55fe3191554d4ac082175fe91292e04c%7C0%7C0%7C637993410060886625%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=R7htHWYLJOhcxkx53b4qKH4m2F5aMpXcXvADebGSa%2F4%3D&reserved=0

