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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

Corona
Afgelopen weken kwamen er al veel vragen over verkouden leerlingen.
Nog even in het kort de regels: als uw kind verkouden is, blijft het thuis.
Dit geldt voor een snotneus, hoesten, keelpijn, koorts en ook buikgriep.
Na 24 uur klachtenvrij mag uw kind weer naar school. Uitzondering:
kleuters met een snotneus mogen wel naar school. Als daar klachten
bijkomen zoals hoesten, keelpijn of koorts, dan blijft uw kind thuis.

30 september: start
Kinderboekenweek

Als een gezinslid koorts heeft blijft uw kind ook thuis. Pas na 24 uur
koortsvrij van het gezinslid mag uw kind weer naar school.
Ook als er Covid-19 vastgesteld is blijft het hele gezin thuis. De GGD geeft
dan de termijn aan, in principe is dat 10 dagen.

30 september t/m 2
oktober: kamp groep 8

Soms is het bekend dat uw kind vaak verkouden is in de
herfst/winterperiode. Overleg dan even met de huisarts over testen.

16 oktober: studiedag
groep 1 en 2; leerlingen
vrij

Als uw kind langere tijd thuis moet blijven met milde klachten kan de
leerkracht bekijken welk werk er eventueel thuis gedaan kan worden. Als
de leerkracht tegelijk les geeft op school is dit maar beperkt mogelijk.
Geeft u het zelf even aan als werk gewenst is?

19 t/m 30 oktober:
herfstvakantie

Tot nu toe hebben we nog weinig uitval gehad van leerkrachten, we zijn
blij dat zij in ieder geval met voorrang getest kunnen worden. Het is
echter niet ondenkbaar dat we in de komende periode regelmatig
groepen naar huis moeten sturen omdat de leerkracht ziek is of klachten
heeft en er geen vervanging is.
Op dit moment zijn wij aan het bekijken hoe we onderwijs voor thuis
eventueel gedeeltelijk digitaal vorm kunnen geven bij langere uitval van
de leerkracht. Als u nog tips heeft of misschien bij kunt springen in een
noodsituatie (bevoegdheid als leerkracht) dan hoor ik het graag.
Voor de start van het schooljaar maken wij een jaarplan. Hierin
beschrijven we alles wat we komend schooljaar van plan zijn en hoe we
dat aan gaan pakken. Het jaarplan is afkomstig van het grotere
schoolplan dat eens in de vier jaar gemaakt wordt. In de bijlage kunt u
het jaarplan lezen.

Thema ‘En toen…’
Woensdag is het nieuwe thema ‘En toen…‘ van start gegaan. We gaan
met alle groepen aan de slag met geschiedenis en er staat nu een echte
tijdmachine op school. De juffen en meesters hebben tijdens de opening
de tijdmachine uitgeprobeerd en dat was erg leuk! Hieronder een klein
verslagje van Norah en Chahine uit groep 7!

Er waren twee oma’s die eigenlijk juffen waren. Genaamd juf Nenja en juf
Bianca. Ze waren allebei 80 jaar oud. Ze leefden namelijk in 2060.
Vroeger waren ze allebei juf op de Sint Jorisschool. Ze dachten aan
meester Peter die nu 104 jaar oud is. Juf Bianca had vroeger een
tijdmachine gemaakt met haar leerlingen maar hij was niet helemaal af.
Ze wilden weer terug naar de tijd toen ze jong
waren. Maar juf Nenja durfde niet. Ze vond het te
gevaarlijk omdat altijd als juf Bianca iets maakte het
fout ging. Ze gaat er toch in en iedereen klapt. Er
klinkt stoere muziek. Juf Nenja komt er weer jong uit
maar waar blijft juf Bianca? Juf Nenja schreeuwt:’
HET KOMT NIET GOED HET KOMT NIET GOED.’ Maar
daar was juf Bianca. En zij is ook weer jong.
Dan geeft juf Cecile een speech. Zij wil graag weer naar de tijd toen ze 4
jaar oud was. Ook dat lukte! Verder wou meester Neddy naar de
riddertijd, juf Rianne naar de holbewoners, juf Eline naar de tijgers, juf
Jacqueline naar de dinotijd en meester Bas wou weer even baby zijn. Het
was een leuke opening!
In de school maken we een tijdlijn en hier voegt elke groep iets aan toe
van de tijd waar zij in de klas mee bezig zijn.

Fietsen op het plein
Op dit moment is het weer overvol met fietsen. De leerlingen van groep 7
en 8 moeten op hun gymdag met de fiets komen, maar verder geldt de
volgende afspraak die ook in de schoolgids staat:
Kinderen die verder van school wonen kunnen met de fiets naar school
komen. Op de Sint Joris is het aantal fietsrekken echter beperkt. In
overleg met de Ouderraad hebben we daarom fietsgrenzen ingesteld.
Kinderen die binnen deze grenzen wonen komen te voet naar school.
Buiten deze grenzen mogen de kinderen met de fiets komen. Als de fiets
voor een schoolactiviteit nodig is zal de leerkracht dat tijdig naar de
ouders communiceren.
Groep 1 t/m 8: Hooglandse weg - van Almondestraat - Evertsenstraat Blankertstraat - van Galenstraat - van Assenraadstraat - Scheltussingel Kamp - Langestraat - West Singel - Kleine Spui - Kleine Koppel.
Is het voor andere kinderen noodzakelijk om met de fiets te komen, dan
dient u hiervoor jaarlijks toestemming te vragen bij de leerkracht. Op de
speelplaatsen geldt dat kinderen en ouders niet mogen fietsen.

Project Jong adopteert Oud
Vorig schooljaar zijn we gestart met het project Jong adopteert Oud
waarbij leerlingen van onze school in kleine groepjes op bezoek gaan bij
dementerende ouderen in het Sint Pieter en Bloklands gasthuis en de
Boldershof.
Als gevolg van Corona konden de bezoeken helaas niet meer doorgaan en
ook nu zit dat er voorlopig niet in. Wij houden echter wel een warm
contact met de begeleiders en zij hebben ons laten weten dat alles daar
goed gaat en er gelukkig geen Corona besmettingen bij hen zijn geweest.
Wel hebben de ouderen het moeilijk gehad met het feit dat zij geen
bezoek mochten ontvangen. Ook onze bezoekjes worden gemist!
Met de hele school gaan wij wat moois maken voor de bewoners om te
laten weten dat we aan hen denken en zodra het weer kan en mag zullen
we de bezoekjes gaan hervatten.

Nieuwe gezichten
Ik ben Bas Twilt, 27 jaar, en mag dit jaar lesgeven
aan groep 4 op de Sint Joris. Hier sta ik op de
maandag en de dinsdag voor de groep. Op de
donderdag en vrijdag sta ik voor de combigroep
5/6 op Talentum.
Afgelopen schooljaar heb ik mijn afstudeerstage gedaan op de Marke en
in juni heb ik mogen afstuderen! Ik heb erg veel zin om aan de slag te
gaan dit jaar!
Mijn naam is Nanda Epskamp en vanaf begin van
dit schooljaar sta ik op de vrijdag met veel plezier
in groep 7.
Inmiddels ben ik ruim 20 jaar werkzaam binnen
de KPOA. De laatste jaren heb ik deels een eigen
klas en daarnaast ben ik inzetbaar op andere
scholen. Deze variatie en manier van werken
ervaar ik als erg prettig en daar heb ik dan ook
bewust voor gekozen.
Mijn werkervaring heb ik opgedaan in de midden- en bovenbouw. Ik
woon in Nijkerk en heb 3 kinderen van 20, 18 en 16 jaar. In mijn vrije tijd
sport ik graag, zowel buiten als in de sportschool. Daarnaast vind ik het
heerlijk om met de hond(en) te wandelen in het bos of op het strand.
Ik hoop dit schooljaar op "De Jorisschool" samen met juf Michele een
stabiele factor voor de groep te kunnen zijn en er samen met de kinderen
een mooi jaar van te kunnen maken. Ik heb er in ieder geval veel zin in!
Voor vragen ben ik op vrijdag na schooltijd altijd bereikbaar en op de
andere dagen ook via de mail: n.epskamp@kpoa.nl

Groene schoolplein
In het vorige schooljaar zijn we gestart met een ouder klankgroep voor
ideeën voor een groen schoolplein. Vanuit die bijeenkomst zijn we naar
een informatieavond in Het Groene Huis geweest en hebben we een
kleine projectgroep opgestart. Er is ook een Plan van aanpak opgesteld.
Op dit moment worden ouders die al eerder hebben aangegeven mee te
willen denken en helpen benaderd. Binnenkort ontvangt u meer
informatie.

ABC
In de diverse bijlagen leest u de nieuwsbrief van ABC en twee flyers over
activiteiten voor de komende periode.

Uitnodiging van
Samenwerkingsverband de Eem
Hierbij de uitnodiging voor de inspiratieavond op 5 oktober a.s. voor
ouders, onderwijs- en zorgprofessionals: ‘Weten wat je moet doen, als je
niet weet wat je moet doen!’, een webinar over het begrijpen van het
gedrag van kinderen met Marcel van Herpen.
De volledige uitnodiging leest u in de bijlage. Let op het is een webinar,
dus vanuit huis te volgen op uw computer, tablet of telefoon.

Schoolsporttoernooien
Dit jaar wordt er door SRO weer een aantal schoolsport toernooien
georganiseerd. De toernooien t/m december zijn:
Toernooi

Datum

Groep

Tafeltennis

22 oktober

Volleybal

30 oktober en 6
november
22 november

groep 4
t/m 8
groep 5
t/m 8
groep 5
t/m 8
groep 5
t/m 8

Dammen
Kerstzaalvoetbal

28, 29 en 30
december

Inschrijven
voor*
15 oktober
16 oktober
13
november
27
november

*eerder inschrijven voorkomt teleurstelling, sommige toernooien zijn
populair en voor de uiterste inschrijfdatum al vol. Voor het
zaalvoetbaltoernooi zijn er bijvoorbeeld nog maar 40 plekken over.
Net zoals de afgelopen jaren kiezen ouders en kinderen zelf of ze mee
willen doen.
Inschrijving, deelname en begeleiding wordt niet vanuit school geregeld.
Wel is de school op de hoogte en is er voor elke deelnemer een Joris Tshirt beschikbaar.
Meer informatie over de toernooien is te vinden in de bijlage en op
www.schoolsportamersfoort.nl. Hier kun je je ook inschrijven.
Wil je kind of een team meedoen? Schrijf je in en informeer je
klassenouders.
Wil je meer info en kun je het niet op de website vinden? Neem even
contact op met je klassenouders of met de OR (Eveline Koper, moeder
Norah groep 7, 06 51149123).

