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5 oktober: webinar
Samenwerkingsverband
de Eem
Donderdag 15 oktober:
afsluiting thema 1 ‘En
toen’

Aanscherping regels Covid-19
Helaas was een aanscherping van de regels nodig en is het protocol van
het RIVM aangepast. In de afspraken voor de kinderen en met u
verandert er niets, dit was al goed geregeld.

19 t/m 23 oktober:
herfstvakantie

Vanwege de regel voor 4 volwassenen in een ruimte, hebben we bij
uitstapjes naar bijvoorbeeld bibliotheek, boerderij etc. ook de afspraak
dat er maximaal vier volwassenen aanwezig zijn. Het kan dus zijn dat u
wel gevraagd wordt te halen en/of te brengen maar dat u niet bij de
activiteit kunt blijven. Alle ABC activiteiten onder schooltijd zijn tot
januari afgelast. De ABC activiteiten na schooltijd gaan voorlopig nog
gewoon door.

2 november: start
thema 2: ‘Er was eens’

Wat ook doorging was het schoolkamp van groep 8. In het volgende
Jorisnieuws zullen ze u even bijpraten, nu zijn ze daar nog te moe voor!

16 oktober studiedag
groep 1 en 2: leerlingen
vrij

16 t/m 19 november:
digitale
oudergesprekken
20 november:
studiedag groep 1 en 2:
leerlingen vrij
30 november 16.30:
informatiemiddag
nieuwe ouders

En ook de Kinderboekenweek is woensdag van start gegaan. Alle klassen
hebben een mooi nieuw boek gekregen. In deze weken zijn er ook
verschillende activiteiten zoals een bezoek aan of van de bibliotheek of
een dansles in de groepen.
Over lezen verschijnen er regelmatig items in de media. U wist natuurlijk
al dat leesplezier heel belangrijk is. Samen lezen, je echt verdiepen in een
mooi boek al vanaf kleins af aan is heel belangrijk voor de
leesontwikkeling van uw kind. Nu is het misschien een extra mooi
moment, maar dat geldt natuurlijk het hele jaar. Als u tussen nu en 11
oktober een boek koopt bij de Bruna, bewaart u dan het bonnetje?
Wij kunnen namelijk als school voor 20 % van het bedrag gratis boeken
voor de school uitzoeken. Het bonnetje kunt u meegeven aan uw kind.

Traktaties
Regelmatig kunnen we feest vieren omdat er een kind jarig is. Dat is
natuurlijk leuk en feestelijk en voor kinderen zeker iets om naar uit te
kijken. Een traktatie hoort er vaak bij. Wilt u er op letten dat het niet te
veel en groot is? En ook fluitjes, toeters en lolly’s zien we liever niet.

Ons groene schoolplein
Ons schoolplein gaat letterlijk en figuurlijk op de schop! We willen een
groen schoolplein realiseren. Zo wordt het schoolplein veel leuker om op
te spelen. Kinderen worden uitgedaagd tot meer gezond bewegen en
vinden er allemaal hun eigen plekje. Dat zorgt voor minder ruzies, meer
speelplezier en een betere sfeer.
Niet alleen tijdens de pauzes is een groen schoolplein een verrijking, het
kan ook educatief gebruikt worden als een soort buitenleslokaal. Een
ander voordeel is, dat met minder tegels het regenwater beter kan
wegstromen. Ook zorgen planten en bomen voor meer insecten en
vogels en voor verkoeling voor de leerlingen.
Er is een werkgroep gevormd van een aantal enthousiaste teamleden en
ouders. Zij zullen begeleid worden door de Werkplaats groene
schoolpleinen, een Amersfoorts initiatief dat in samenwerking met de
gemeente al veel mooie groene schoolpleinen heeft gerealiseerd.
Het traject duurt ongeveer een jaar. Kinderen, ouders en buurtbewoners
zullen actief betrokken worden in het hele proces.
Er is al een Kinderraad geformeerd met kinderen uit de groepen 4 t/m 8.
Binnenkort krijgen jullie allemaal de mogelijkheid om je creativiteit de
vrije loop te laten en ideeën aan te dragen over wat jij graag op het
nieuwe groene plein wilt zien. Wil je alvast ideeën opdoen? Ga dan eens
spelen op een van de volgende plekken:
Basisschool Het Anker, Dollardstraat 123 te Amersfoort
RKBS De Kubus, Spaarnestraat 2 te Amersfoort
Joost van de Vondel, Huigenslaan 41 te Amersfoort
Dit filmpje is ook een aanrader, het geeft een leuke impressie van andere
Amersfoortse groene pleinen. https://youtu.be/4LbHtvzyF34
Heb je relevante kennis, ervaring of connecties die goed van pas kunnen
komen ergens in het traject? Meld je dan alsjeblieft bij
sandradijkers@t-raakt.nl. Alle hulp en ideeën zijn welkom!
Werkgroep groene schoolplein:
Cecile Tulen, Maartje van Lieshout, Stijn Menkehorst, Jochem
Scheepmaker, Sandra Dijkers, Marjolein Perdok en Claire Verhage.

Ventilatie
In de bijlage leest u de brief van KPOA over de ventilatie op onze school.

Jong adopteert oud
Vanwege de Covid-19 maatregelen
gaan we nu even niet bij de
ouderen op bezoek, maar we
vergeten ze niet!
Tijdens het groepsdoorbrekend
werken hebben de klassen samen
gewerkt aan prachtige knutsels
voor de bewoners van het Sint
Pieter en Bloklands gasthuis en De
Boldershof.

Guusje (groep 4) en Sybren (groep
1/2b) hebben samen met Sandra
en Dagmar van de Ouderraad
deze werkjes naar de huizen
gebracht en hebben daar vele
dankbare reacties gehad. Onze
knutselwerkjes zijn verdeeld over
de verschillende woonkamers om
daar de boel op te fleuren.

Nieuwe gezichten
Ik ben Toon Grooteboer, en ik ben een nieuwe stagiair in groep 5 van de
Sint Joris. Ik studeer de ALPO in Utrecht. Dit houdt een Pabo studie en
een studie onderwijswetenschappen op de universiteit in. Voor de rest
ben ik een sociale vent, speel ik gitaar, doe ik veel aan sport, en werk ik in
een kroeg buiten het studeren om. Ik ben erg gedreven en gemotiveerd
om er het allerbeste van te maken de komende periode op deze school.
Ik hoop gauw wat gezichten voorbij te zien komen, en tot snel!

Boerderijbezoek van groep 5
Geschreven door Elisa & Lisa
We waren met de klas naar de boerderij. We kregen een hele leuke rondleiding
en we mochten de koeien melken en de kalfjes drinken geven. Daarna gingen
we spelletjes doen. De spelletjes waren super leuk. Dankjewel boer voor het
leuke uitje!

