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19 t/m 23 oktober:
herfstvakantie
2 november: start
thema 2: ‘Er was eens’
16 t/m 19 november:
digitale
oudergesprekken
20 november:
studiedag groep 1 en 2:
leerlingen vrij
23 en 30 november
16.30 uur:
informatiemiddag
nieuwe ouders
4 december:
sinterklaasviering:
leerlingen groep 1 t/m
4 om 12.00 uur uit
7 december: studiedag
groep 1 en 2: leerlingen
vrij
17 december:
kerstviering: leerlingen
groep 1 t/m 4 om 12.00
uur uit
18 december:
studiedag, alle
leerlingen vrij

Herfst en Covid-19
De herfstvakantie staat voor de deur, even een break
na de eerste weken. Wat is er hard gewerkt en al
veel geleerd door de kinderen. Het eerste thema ‘en
toen’ is al weer afgesloten. De kinderen zijn in
elkaars klassen gaan kijken waar allemaal aan
gewerkt is.
In alle groepen is met de methode Kwink gewerkt aan de regels die we
met elkaar willen hanteren in de groep. Elke week wordt er een les
gegeven waarin de dieren van Kwink en ons handelen centraal staan.
Op de studiedag van september hebben we als team een training gehad
in het kader van de overstap naar Teams/Sharepoint. Ook hebben we ons
gebogen over ons rekenonderwijs. Wat vinden we daarin belangrijk en
hoe helpen we leerlingen over leerdrempels heen? Hoe kunnen we daar
materiaal bij gebruiken? We hebben richtlijnen opgesteld waar een
nieuwe rekenmethode aan moet voldoen. Het leerteam rekenen o.l.v.
onze rekenspecialist Neddy gaat hier weer mee aan de slag.
De afgelopen weken is het aantal besmettingen met Covid-19 landelijk
opgelopen. Ook wij kregen hiermee te maken. Een aantal ouders bleek
positief getest en ook een student. Vooral dit laatste heeft gelijk grote
gevolgen voor een aantal leerkrachten, omdat zij in quarantaine
moesten. Daarnaast hebben we ook te maken met uitval van
leerkrachten door Corona gerelateerde klachten.
In een tijd waarin er al bijna geen invallers zijn resulteert dit in het naar
huis moeten sturen van één of meerdere groepen. Dit is niet wat we
willen, maar we ontkomen er helaas niet aan. Uiteraard begrijpen we dat
het voor u ook een enorme uitdaging is. Als een leerkracht uitvalt maar
nog wel in staat is om te werken, dan schakelen we over op
thuisonderwijs. Wij hebben er begrip voor dat uw kind soms niet mee
kan doen aan dat thuisprogramma, omdat bijvoorbeeld opa en oma de
opvang verzorgen en andere plannen hebben.
Laten we vooral elkaar blijven vinden in de uitdagingen waar we voor
staan.

Aanmelding broertjes/zusjes
Wij hebben te maken met meer kinderen die aangemeld worden dan wij
kunnen plaatsen. Nu hebben broertjes en zusjes voorrang bij aanmelding.
Dus heeft u nog een jonger kind dat niet bij ons is (aan)gemeld? Dan kunt
u bij ons een aanmeldformulier (of interesseformulier) opvragen. Zo
houden wij op tijd een plaatsje vrij.

Pleinwacht gezocht
Sinds dit schooljaar organiseren we de pleinwacht
met overblijfouders en onze eigen collega’s. We
hebben goede afspraken die bij elke pleinwacht
gelden en ook met de kinderen besproken zijn. Zo
is het buitenspelen voor elk kind een leuk
pauzemoment.
Eén van onze pleinwachten moet er vanwege gezondheidsproblemen
mee ophouden. Daarom zoeken wij iemand die op dinsdag, tegen een
vrijwilligersvergoeding, pleinwacht wil lopen. Dit is van 11.30-13.00 uur.
Uiteraard is het ook mogelijk om de helft hiervan te doen.
Aanmelden kan bij mij (c.tulen@kpoa.nl)

Brengen, halen en parkeren
Wilt u bij het brengen en halen de gekruiste vakken voor de in- en
uitgang van de parkeergarage vrijlaten? En wilt u ook op deze momenten
ook goed op de anderhalve meter tussen volwassenen letten?
Zo voelt iedereen zich veilig. Het devies luidt ook nog steeds: zo snel
mogelijk brengen en halen en bij voorkeur alleen.

Ons groene schoolplein: oproep
herfstvakantie
Deel foto’s van jullie favoriete groene speelplek!
Struiken om te verstoppen, een speelheuvel met tunnel of waterpomp,
boomhutten? Of toch liever boomstammen, een moestuin of een
voetbalveldje? Van welk schoolplein of natuurspeelplaats worden jullie
kinderen enthousiast? De werkgroep van ons groene schoolplein wil het
weten!
Daarom hierbij een oproep: de herfstvakantie is hét moment om lekker
buiten te spelen. En wij zijn op zoek naar inspirerende voorbeelden en
ervaringen van de leerlingen. Neem je kinderen aankomende week mee
naar een van deze speelplekken en maak een foto, collage of tekening
van wat jullie het meeste aanspreekt. Neem jullie idee(ën) in de week na
de vakantie uitgeprint* of op papier mee naar de klas en lever ze in bij de
leerkracht. Jullie creatieve input helpt ons richting te geven aan ons eigen
groene schoolplein.
Voor ieder wat wils: vijf inspirerende groene speelplekken:
1. Schildersspeelplaats Amelie, Paulus Borstraat 39, 3818 KG
Amersfoort
Met speelheuvel en waterpomp en grote oude bomen.
2. Schoolplein De Kubus, Spaarnestraat 2, 3812 HG Amersfoort
Voetbalveld, veel verstopplekken, veel houtsnippers als
valondergrond.
3. Schoolplein Vrije School, Romeostraat 74, 3816 SE Amersfoort
Divers speellandschap, overgang naar omliggend openbaar groen.
4. Natuurspeelplaats Waterwingebied, Spreeuwenstraat 300, 3815 SX
Amersfoort
Leuke plek om te picknicken, met water te spelen, veel avontuurlijke
speeltoestellen.
5. Waterpark Nieuwland, Sijsjespeergaarde, Amersfoort
Spelen met en aan het water. Goed te combineren met een bezoek
aan het groene schoolplein van De Border.

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.
*) Geen printer? Geen probleem! Je kunt de foto’s ook mailen. Stuur ze
naar: groeneschoolplein.sintjorisschool@kpoa.nl
Foto’s: één ouder was jullie al voor en stuurde de werkgroep alvast
bijgaand moodboard. Geïnspireerd? Ga ook aan de slag met je kind(eren)
en laat ons weten waar jullie blij van worden.

ABC
In de bijlage vindt u de nieuwsbrief van ABC
en een folder.
Veel leuke activiteiten voor in en na de
herfstvakantie!

Zwerfafval
Hallo ik ben Sam!
Wij zijn met
mijn klas
(groep 7) afval
wezen
oprapen.
We werden in
drie groepjes
verdeeld.
We hebben ook heel veel vette dingen gevonden, een bankpas, een
paraplu, een barbiepop, een tampon met bloed …. ieuw bah. En een
dweil haha en heel veel sigaretten.
We hadden heel veel vuilniszakken met troep . Het was heel leuk we
hebben er heel veel van geleerd.
# nederland schoon
Groeten van Sam
Ps: gooi geen afval op straat!
Hoi, ik ben Isabel
Wij hebben met onze klas meegedaan
aan schoon Nederland. We gingen met
groepjes van drie kinderen lopen. We
hadden een knijper, vuilniszak en
handschoentjes. We leerden er veel van
zoals dat je geen plastic op de grond
moet gooien.
Het was heel erg leuk maar, het was ook wel een beetje vies.
Groetjes van Isabel

Kamp groep 8
We begonnen bij school. We fietsten naar kamp en onderweg
speelden we een spelletje. Wij waren eigenlijk nog niet zo moe, behalve
bij de heuvels. Dan doen je benen wel een beetje pijn.
Toen we bij de tussenstop waren, mochten we eten en drinken. Toen
kregen we een uitleg ver stoommachines, waterzuivering, enzovoort. We
werden in groepjes gedeeld. Er waren 3 groepjes, dus er waren ook 3
verhalen. We gingen weer verder fietsen. We waren er al bijna. We
hoefden alleen nog maar een lange weg over. Toen we bij kamp waren
was iedereen super enthousiast. Iedereen pakte zijn spullen en rende
naar de kamers. Toen iedereen had uitgepakt en had ingedeeld hadden
de eerste kinderen corvee.
Toen bijna iedereen klaar was met eten zeiden de meesters: “Ga je
maar omkleden, want we gaan naar bosbad Putten.” Iedereen begon
te brullen en rende naar de kamers om zich om te kleden. We stapten op
de fiets en boemmm! Botsing! Amira botste tegen Yasmin. Amira haar
rekje stond hartstikke scheef en haar mandje was van haar
fiets af. Yasmin stond nog rechtop.
Daarna hebben we heerlijk gezwommen. Op het laatst kregen we een
ijsje. Toen gingen we weer naar kamp. Toen was het ongeveer wel avond
aan het worden We gingen eten. We aten wraps!! Het was heeeeel
lekker.
Na het eten gingen we een paar jongens opmaken. Het was heel gezellig.
Een paar uur later vertelde de meester een spannend verhaal (wie heeft
mijn houten poot!). Toen liet de meester Tycho schrikken (Jij hebt mijn
houten poot!!!!!) Een paar uur later moesten we slapen, maar ja dat
deden we niet. We hebben onze bedden helemaal verschoven tot
een gezellig vierkantje met alle meiden bij elkaar. 2 verdiepingen. Een
boven verdieping en een benedenverdieping. Om de eerste dag te vieren
hadden we kinderchampagne. T
Toen werden we weer wakker. De ochtend corvee moest ontbijt
maken. Na het eten gingen we bowlen, dat was heel leuk en
gezellig. Toen gingen we weer terug naar kamp en gingen we voetballen.

Na het voetballen gingen we naar de geiten en daarna gingen we chillen
op de bedden. Toen ongeveer kwam Zoë’s vader bbq-en. Dat was heel
leuk en gezellig en natuurlijk ook heel lekker. Een uurtje later was het
bonte avond. Wij [Zoë, Yasmin, Rokia,Ornella, Nada, Juul, Fee] gingen 2
dansjes doen van links naar rechts en het vliegerlied. Iedereen
deed gezellig mee. Het was heel grappig en gezellig.
Na de bonte avond was er een soort van spookgang. Eerst stonden we
samen en daarna ging Zoë rennen en Yasmin bleef staan en rende weg
uit de gang. Yasmin zat daar nog in een hoekje en op een gegeven
moment kwam de meester en Yasmin schok zo erg dat ze weg rende.
Na de spookgang gingen we weerwolven. Na het weerwolven mocht
iedereen iets voor zichzelf doen. De meiden gingen gewoon naar hun
kamer. We gingen op bed kletsen en daarna moesten we gaan slapen.
De volgende ochtend moesten we in pakken en fietsen we terug naar
school. Het was een heel leuk kamp.
Door Zoë en Yasmin
Kamp was superleuk. We deden samen spelletjes en we gingen
buitenspelen maar eerst naar het begin. In de pauze van het fietsen
gingen we kijken bij de stoomgemalen het was heel leuk maar we werden
wel soms afgeleid door een poesje.
Toen we bij het kamp aan kwamen gingen we de spullen naar de kamers
brengen. Toen we klaar waren gingen we eten dus de middag corvee
moest aan de bak. Daarna zei de meester dat we gingen zwemmen.
Het zwemmen was superleuk. Na het zwemmen gingen we avond eten
(lekker wraps) na het eten vertelde de meester een spookverhaal en
daarna slaapje slaapje doen maar dat gebeurde bijna niet.
De volgende dag hadden we ochtendgymnastiek. Daarna hadden we
ontbijt daarna gingen iets voor ons zelf doen. Daarna gingen we bowlen
met muziek en op het einde bij het bowlen kwam het liedje de
kabouterdans.
Door Jurre

