
 

 

 
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 
 
19 november: 9.30-
12.00 uur werkdag 
groene schoolplein 
 
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 uur vrij 
 

 
 

Ondertussen op de Joris 
 
Met de herfstvakantie voor de deur sloten we het eerste thema af met de 
boekenmarkt, in onze pyjama! Er werd goed gezocht, gekocht en verkocht. Fijn 
dat zo weer heel veel kinderen leuke nieuwe boeken kunnen lezen.

 
 
In de herfstvakantie worden er deuren in de gevel gemaakt bij de 
kleutergroepen. Zo kan het plein betrokken worden bij het spelen en werken. 
De bedoeling was dat ook het laatste stukje van de hal werd aangepakt door de 
oude keuken weg te halen en de nieuwe keuken in de teamkamer te plaatsen. 
Door leveringsproblemen laat dat nog even op zich wachten. 
 
Onze grote boom krijgt van de gemeente een knipbeurt in de vakantie. 
 
Inmiddels is het weer ook regelmatig herfstig. De schoenen van kinderen zijn 
daardoor ook erg modderig en worden in de hal uitgedaan. Sloffen of slippers 
voor in de klas zijn dan wel erg fijn! 
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Medezeggenschapsraad (MR) 

De kop van het schooljaar is er inmiddels (ruimschoots) af en ook de 
medezeggenschapsraad heeft er alweer twee vergaderingen op zitten. 

In onze eerste vergadering in september bespreken we o.a. altijd de 
taakverdeling van de MR en de plannen voor het nieuwe schooljaar. Ook is er 
gekeken naar het geld dat aan bijscholing van personeel wordt uitgegeven. Bij 
ons op school wordt het verplichte bedrag uitgegeven en er wordt meestal ook 
extra geld begroot, omdat professionalisering belangrijk is om goed onderwijs te 
kunnen blijven geven. 

Deze week is met de Ouderraad gesproken over hun begroting en de plannen 
van beide zijden, hadden we het met de directie over het verwachte 
leerlingenaantal en wat dit voor o.a. de begroting en de formatie betekent. 
Daarnaast is samen gekeken naar hoe we omgaan met de coronamaatregelen in 
verschillende situaties en pakken we de schoolgids weer op. Vorig jaar is deze al 
helemaal herschreven, deze versie is nu in gebruik. Komend jaar willen we de 
tekst nog beter leesbaar maken en schaven aan de lay out. 

Zo zijn er ongeveer elke maand belangrijke zaken waar de MR in meedenkt, 
advies over geeft of instemming voor moet geven. Twee ouders en twee 
teamleden hebben zitting in deze raad en met zowel signalen van het 
schoolplein als uit de teamkamer wordt de vinger aan de pols gehouden. Mocht 
u het leuk vinden om een keer mee te kijken bij zo’n MR vergadering, dan kunt 
u altijd een mail sturen naar mr.sintjorisschool@kpoa.nl of een van de leden 
aanspreken. 

Na elke vergadering worden de vastgestelde notulen op de website van school 
geplaatst: www.sintjorisschool.nl/ouders/mr 

Wilt u rustig nalezen wat er vorig jaar allemaal de revue is gepasseerd? In de 
bijlagen vindt u het jaarverslag en het jaaroverzicht. Ook de notulen van de 
eerste twee vergaderingen zijn bijgevoegd. 

Met vriendelijke groeten, 

Kevin Dijkers (oudergeleding, voorzitter) 
Nanja Jacobs – de Rooij (oudergeleding) 
Gepke Kruithof (personeelsgeleding, secretaris) 
Agnes Smit (personeelsgeleding) 

 
 



 

 

Fietsen van het plein 
 
Als laatste stap in het vergroenen van ons plein gaan de fietsen van het plein. 
Dit is na de herfstvakantie het geval. 
 
De leerlingen van groep 1 en 2 parkeren hun fietsen en stepjes naast de ingang 
aan de Schimmelpennickkade buiten het hek in de rekken. 
 
De leerlingen van groep 3 t/m 7 parkeren hun fietsen in de groene kom richting 
de Koppelpoort (we helpen de eerste dagen even met plaatsen en de gemeente 
zal over een aantal weken de ondergrond aanpassen). 
 
De leerlingen van groep 8 parkeren hun fietsen aan de korte zijde van het 
schoolplein tegen de muur, buiten het schoolplein. 
 
Er staan dus behalve de fietsen van onze medewerkers geen fietsen meer op 
het plein. 
De ruimte voor fietsen is beperkt. Kan uw kind lopend naar school, dan heeft 
dat de voorkeur. 
 
 

Covid-19 
 
Het is nog steeds mogelijk om preventief zelftesten voor uw kind via school te 
krijgen. Mochten de besmettingen oplopen of we krijgen dat signaal via 
bijvoorbeeld de overheid, dan zullen we ze weer standaard meegeven. 
Ook onze school heeft in overleg met de MR een protocol gemaakt om 
voorbereid te zijn als er een code oranje of rood wordt afgegeven. 
 

Kies je sport 
 
Als het goed is heeft u via uw kind het informatieboekje Kies je sport ontvangen. 
In de bijlage nogmaals voor wie het onderweg misschien is verloren. 
 

 

Joris waanzinnige schooltuin 

 
Evaluatie 
Vorig jaar is ons tegelplein rigoureus omgebouwd naar Joris' Waanzinnige 
Schooltuin. We zijn erg benieuwd naar uw mening en ervaringen met dit nieuwe 



 

 

schoolplein. Zou u een korte vragenlijst willen invullen? Het kost u hooguit 1 
minuut. Alvast bedankt voor uw reactie. 

Schep mee op 19 november 
Regelmatig tuinieren we met de leerlingen in onze schooltuin. Zij helpen 
bijvoorbeeld met water geven, verwijderen van onkruid of vegen. Binnenkort 
zijn er ook wat grotere klussen nodig. Vindt u het leuk om daarbij te helpen? 
Houdt 19 november van 9:30 tot 12:00 uur dan alvast vrij in uw agenda. Dan 
plannen we een ‘Schep-mee-dag’ waarop we onder andere gaan snoeien, het 
zand aanvullen en de tegels vegen.  
Uw kinderen zijn die dag ook van harte welkom om met u mee te komen. Zij 
kunnen bijvoorbeeld helpen met het opruimen van bergen herfstbladeren die 
tegen die tijd van de plataan zijn gedwarreld. 

Week van de pleegzorg  
Van 2 t/m 9 november is de Week van de Pleegzorg. Met deze actieweek wordt 
landelijk aandacht gevraagd voor pleegzorg en het tekort aan pleegouders voor 
kinderen die wachten 
op een pleeggezin. Want 
helaas is niet voor ieder 
kind een stabiele 
omgeving 
vanzelfsprekend, terwijl 
dat enorm belangrijk is 
voor een kansrijke 
toekomst. 
  
Om ieder kind dat op pleegzorg wacht groen licht te kunnen geven zijn er 3500 
nieuwe pleeggezinnen nodig. Zowel in deeltijd, kortdurend, als voor langere tijd. 
Wil je meer weten over pleegzorg en of het iets voor jou zou kunnen zijn? Door 
heel Nederland zijn er vrijblijvende informatiebijeenkomsten. Kijk voor meer 
informatie bij jou in de buurt op: www.rading.nl/pleegzorg/ 
 
 

Guppy festival 

Guppy’s opgelet: je allereerste festival komt eraan! Dompel je onder in 
Amersfoorts grootste familiefestival, want tijdens Guppy Gala geniet je 
met de hele familie van de tofste concerten, theatervoorstellingen en 
nog veel meer leuke dingen. 

Zo is de eerste familiehiphopshow Frenk De Slak (door Rico van 
Opgezwolle) te zien, komt zangeres en actrice Gioia Parijs langs en 

https://forms.office.com/r/s5BtnMvsLAAlvast
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.rading.nl%2Fpleegzorg%2F&data=05%7C01%7Csintjorisschool%40kpoa.nl%7Cee9f8ce47a5340a2df9408daace7f42c%7C55fe3191554d4ac082175fe91292e04c%7C0%7C0%7C638012409523602502%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qTbYGJCgAM%2BE60Xc5SJODxzsd4N9VfIH6JYmRaJ3Wtw%3D&reserved=0


 

 

geeft Hippe Gasten een echte rockshow. Maar ook aan de jongere 
bezoeker is gedacht: er zijn dreumesconcerten voor de allerkleinsten 
en het neusje van de zalm van de kindertheatervoorstellingen is te 
zien. De voorstellingen Boer Boris is de Baas, Coco kan het! en 
Hermannosaurus Rex zijn allemaal te zien tijdens Guppy Gala! 

In onze Kleine Zaal staan de dj’s van de FLUOR Kinderdisco de hele 
dag klaar om de lekkerste hits voor de kids te draaien, en natuurlijk 
zijn er heel veel lekkere hapjes en drankjes te krijgen. Kortom: alles 
voor een geweldige eerste festival ervaring! 
 
Datum: zondag 30 oktober 2022 
Tijd: 11:00 
Locatie: FLUOR Amersfoort / De Nieuwe Stad 
Tickets: GuppyGala.nl 
Instagram: https://www.instagram.com/guppygala/ 
  
Prijs:  
Kinderticket: 12,50 
Ouderticket: 16,50 
Familieticket (max 5 personen) :51,50  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fguppygala.nl%2F&data=05%7C01%7Cc.tulen%40kpoa.nl%7Caecf55eee16c47788e3e08daaaa4057a%7C55fe3191554d4ac082175fe91292e04c%7C0%7C0%7C638009918685090774%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9fSn%2BoEJsZFe4oJVfnqTecgSFj%2FvYK%2B248mUxkgkdWE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fguppygala%2F&data=05%7C01%7Cc.tulen%40kpoa.nl%7Caecf55eee16c47788e3e08daaaa4057a%7C55fe3191554d4ac082175fe91292e04c%7C0%7C0%7C638009918685090774%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qNfY2%2BRRC02t0x3YxWaetKZryCRhtXqUlD2B7tLYqms%3D&reserved=0

