
 

 

 
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: 
landelijke intocht 
Sinterklaas 
 
18 november: 
studiedag groep 1 en 2 
 
Week 21 november: 
oudergesprekken 
 
28 november: 
informatieochtend 
nieuwe ouders 
 
2 december: studiedag: 
alle leerlingen vrij 
 
5 december: 
Sinterklaasviering: 
leerlingen van groep 1 
t/m 4 om 12.00 uur vrij 
 

 
 

Ondertussen op de Joris 
 
Woensdag was het de dag van de leerkracht. Alle leerkrachten werden in hun 
groep door de (klassen)ouders met een prachtige plant verrast. Wat een 
superleuk idee, bedankt! 
 
Afgelopen week is de 
Kinderboekenweek gestart. 
Het thema Gi-ga-groen is al 
een paar weken ons thema. 
Elke klas heeft een nieuw 
boek gekregen en een aantal 
prijswinnende boeken is 
aangeschaft en feestelijk 
neergezet. Ook voor een 
leesproject bij dit thema zijn 
er boeken aangeschaft. Door 
het jaar heen worden ook 
nieuwe boeken aangeschaft. 
Zo breiden we ieder jaar onze schoolbibliotheek met een flink aantal boeken uit. 
 
Om ons heen horen we weer veel besmettingen met Covid-19. U kunt bij mij 
preventief zelftesten voor uw kinderen afhalen. Op dit moment wordt ook 
samen met de MR gewerkt aan een protocol voor maatregelen mocht dit nodig 
zijn. 
 
Afgelopen week is ook weer de eerste bijeenkomst geweest van de 
leerlingenraad. Uit de groepen 4 t/m 8 nemen elk twee leerlingen deel aan dit 
overleg. We bespreken dan dingen die op school belangrijk zijn of die we willen 
aanpakken. De deelnemende leerlingen vertegenwoordigen hun groep. Zij 
bespreken in hun groep ook wat er bijvoorbeeld voor vraag uit het overleg 
komt. Vorige schooljaren was het schoolplein een belangrijk onderwerp. Nu zijn 
we gestart met de schoolregels; wat willen we verbeteren, hoe doen we dat en 
wat is onze beloning als het gelukt is? En ook het onderwerp groen in de school. 
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Kinderboekenweek 
 
Als afsluiting van het thema ‘GiGaGroen’ en in het kader van de 
kinderboekenweek willen we iedereen uitnodigen voor de boekenmarkt! 
 
Wanneer: De markt zal plaatsvinden op donderdag 20 oktober vanaf 8:20 uur. 
 
Hoe: Kinderen mogen vanaf 8:20 uur hun kleedjes op het plein neerleggen en 
starten met de verkoop. Probeer de kleedjes zoveel mogelijk aan de kanten te 
leggen zodat er een looppad is. Kinderen verkopen eigen boeken of stripboeken 
op het plein. 
 

• Prijzen: maximaal 50 cent 

• Zelf meenemen: kleedje, boeken met prijsjes 

• Aanrader: werk samen met een maatje/duo, dan kun je om de beurt zelf 
rondlopen op zoek naar een leuk boek. 

• Graag een portemonnee met wat kleingeld om boek(en) te kunnen kopen. 
 
Opruimen zal zijn rond negen uur. Daar waar mogelijk is nemen de ouders 
zoveel mogelijk de boeken en kleedjes weer mee. 
 
Kinderen van de groepen 1 t/m 4 lopen onder begeleiding van een ouder (niet 
per se hun eigen ouder). Leerkrachten lopen buiten rond. 
 
 

Babynieuws 
 
Juf Lianne en haar man zijn in de zomervakantie de trotse ouders geworden van 
Roos. De kinderen van groep 4 (en de andere groepen) mochten Roos vorige 
week in levende lijve bewonderen. 
 

 



 

 

 

Mijn school in bloei 

Een aantal weken heeft uw kind een folder 
meegekregen voor het bestellen van 
bloembollen. Mocht u het gemist hebben en 
toch nog bloembollen willen bestellen? Via de 
QR code kunt u nog tot 20 oktober bestellen.   

 

Groep 6 verzorgt het schoolplein 
 
Iedere week verzorgt een andere groep het schoolplein. Groep 6 is afgelopen 
week begonnen met het verwijderen van onkruid en afknippen van uitgebloeide 
bloemen. Door samen voor onze tuin te zorgen voelen we ons ook betrokken. 
 

     
 

    
 
 
 
 
 



 

 

 

Boswachter in groep 4 
 
Op woensdag 5 oktober kwam boswachter Jody in groep 4 op bezoek. Zij heeft 
in het kader van het kinderboekenthema Gi-ga-groen verteld over haar werk als 
boswachter. Ze nam onder andere een opgezette uil, een hertengewei en haren 
van een wild zwijn mee. De kinderen vonden het erg interessant!  
 

 
 
 

Schoolkamp groep 8 (1) 
 
Dag 1 van kamp 
 
Het kamp begon met vanaf school naar de kamplocatie in Putten. Het ging op 
zich wel goed. We hebben het gehaald zonder valpartijen op de heenweg naar 
de locatie. Toen we op de kamplocatie aan kwamen was er meteen iets raars, 
want de juf had groepjes gemaakt voor het slapen, maar een deel van de 
jongens hield zich er niet aan, want we hadden een slaapkamer tekort. Toen je 
klaar was met je kamer inrichten gingen we lunchen, maar het lunchcorvee had 
veel geluk zij hoefden bijna niks te doen. Dat kwam, omdat je je eigen lunch 
mee had genomen.  
 
Daarna gingen we naar het Klimbos, maar het was nogal een ritje vanwege het 
feit dat we over mountainbikepaden gingen en niet iedereen had een 
mountainbike. Toen we aankwamen bij het Klimbos moesten we nog wachten 
op een deel van de groep die we waren kwijtgeraakt. De navigatie van juf Mieke 
deed raar dus ze nam een andere route, maar ze waren er al snel. Toen konden 
we gaan klimmen het was echt heel leuk. Ik heb met Duco en Mas het hoogste 



 

 

parcours gedaan van 10 meter. Toen we terug gingen, gingen we niet door het 
bos, maar over de weg. Dat was echt fijn.  
 
Toen we terug waren op het kampterrein gingen we eten, daarna had ik ook 
avondcorvee en moesten we heel veel afwassen dat was echt stom. Daarna had 
je even tijd voor jezelf en daarna hadden we ‘kraak de code’. Toen ging je naar 
de kamer even kletsen en moest je gaan slapen. Dat deden we niet, want we 
gingen overlopen was echt heel leuk en grappig. Vanzelf gingen we wel slapen, 
maar dat was heel kort. 
 
Dag 2 
 
We begonnen de dag met een heerlijk ontbijt. Bij het ontbijt was het echt 
gezellig. Ik had geen corvee. Toen had je een 1 uur voor jezelf. In die tijd kon je 
de bonte avond echt oefenen. Die tijd werd redelijk goed benut, maar we 
gingen ook ‘weerwolven’ spelen, dat was super gezellig.  
 
Daarna gingen we naar Bosbad Putten fietsen. Vanzelf ging de wildwaterbaan 
bijna open en toen stonden we 5 minuten van tevoren in de rij. Toen het open 
ging renden we naar boven om meteen ervan af te kunnen gaan. Er waren ook 
nog andere glijbanen waar we vanaf gingen. Het buitenbad was jammer genoeg 
niet open, maar dat kon de pret niet bederven. Het was echt heel leuk.  
 
Toen we weer op het kampterrein aankwamen hadden we lunch. Toen hadden 
we vossenjacht met een deel van de leraren. Dit keer had ik wel gewonnen, 
toen kregen we een ijsje en gingen we terug naar het kampterrein. De terugweg 
ging niet vlekkeloos, want Juul was gevallen en haar ketting lag er af, maar ze 
had een kettingkast.  
 
Op het kampterrein kregen we friet, daarna hadden we de bonte avond. De 
presentatoren waren Anna, Jurre en ik. De bonte avond was heel leuk en 
grappig. Toen de bonte avond klaar was gingen we bijna griezelen dat was niet 
eng. Daarna moesten we naar bed en gingen we ook wel slapen. 
 
Dag3 
 
De laatste dag van ons kamp eerst werd je wakker gemaakt. Toen hadden we 
het ontbijt en daarna moest je je kamer gaan opruimen. Als je klaar was met 
opruimen mocht je gaan buiten spelen we gingen schommelen met Anna, Fien, 
Josefien, Menthe, Hedwig en ik. De terugweg was echt rampzalig, want Mert 
was gevallen en Timo’s spatbord was kapot, maar we zijn er toch gekomen en 
het was superleuk!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Skip, groep 8 
 



 

 

 

Schoolkamp groep 8 (2) 
 
Op 28 september gingen wij op kamp. Iedereen had er heel veel zin in!  Om 9 
uur vertrokken we. Toen we weg fietsten, zwaaide de hele school ons uit. De 
fietstocht duurde lang, maar daardoor was het niet minder leuk.  
 
Toen we er eindelijk waren, gingen we de kamers inrichten. De jongens bij de 
jongens en de meisjes bij de meisjes. Om het gezelliger te maken hadden 
sommige kinderen stickers of slingers meegenomen. Toen iedereen klaar was, 
gingen we lunchen. Gelukkig  maar, want we hadden honger. 
  
Toen we klaar waren met lunchen gingen we naar het klimbos. De heenweg ging 
niet heel soepel, want we moesten door het bos en dat was vrij moeilijk zonder 
mountainbike. Toen we er eindelijk waren kregen we uitleg en konden we zelf 
klimmen. Iedereen deed zijn eigen route die hij\zij leuk vond zien. Je mocht niet 
in route 8, de hoogste, want dat zat niet in het pakket. 
 
Toen we weer teruggingen naar het kamphuis, hadden we een fijnere route dan 
de heenweg. Toen we er weer waren had je vrije tijd tot het avondeten. Een 
groep ging voetballen en een ander groepje schommelen en in de avond moest 
de corveedienst moest zich melden. Toen we geroepen werden voor het eten 
aten we pasta, super lekker. 
 
In de avond deden we in het donker een spel dat kraak de code heette. Je 
moest naar een pion rennen en die code onthouden en deze vertellen tegen de 
juf. Als je de code goed onthouden had kreeg je een letter, anders niet. En van 
die letters moest je een woord vormen. Het woord was spitsmuis. Het groepje 
van Julian, Mas, Julia en Noor hadden gewonnen. In de avond hadden we nog 
veel lol. Toen de juf zij dat we moesten gaan slapen was het 23.00 uur 
uiteindelijk sliepen alle kinderen ongeveer 2-3 uur. 
  
De volgend dag werden we wakker om gemaakt met pannendeksels wat niet 
iedereen leuk vond. Toen iedereen een beetje aangekleed was, hadden 
sommigen mensen corvee.  
 
Toen we gegeten hadden maakte iedereen zich klaar om naar bosbad Putten te 
gaan. De glijbanen zijn super leuk en we waren zo wat als eerste . Aan het einde 
mocht je kiezen of je een slush puppy of soft ijsje wilde. Toen we na het 
zwemmen weer terug bij het kamphuis waren, hadden we tijd voor onszelf.  
Maar niet heel lang, want daarna gingen we naar het centrum om de 
vossenjacht te doen, wat super leuk was! Het was grappig om juffen en 
meesters verkleed te zien. 
 



 

 

In die avond hadden we bonte avond, wat super leuk en grappig was. Toen alle 
juffen en meesters naar huis waren hadden we griezelavond. Iedereen moest 
super hard gillen. Toen de juf zei ' naar bed', duurde het nog heel lang voor we 
gingen slapen. De volgende dag had iedereen al een beetje ingepakt en als je 
klaar was mocht je iets leuks gaan doen, zoals voetbal. Ondertussen kwamen er 
al een paar ouders bagage ophalen dat was wel nodig, want de hele hal lag vol 
tassen. Toen werden we geroepen omdat we naar huis gingen fietsen.  
 
Toen we allemaal alles hadden, verlieten we het kamphuis en begonnen we aan 
de terugweg. Iedereen was moe dus het verliep niet heel soepel, maar gelukkig 
hadden we wel pauze. Toen we er waren stonden onze ouders ons op te 
wachten. Iedereen haalde de bagage op en ging naar huis.  
  
Het was een super leuk kamp en heel gezellig .  
  
Geschreven door Noor uit groep 8 
 

 

Vanuit de speelotheek 
 
 

 


