
 

 

 
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 
groep 1 t/m 4 om 12:00 uur 
vrij 
 
14 december 8:30-10:00 uur: 
ouderklankgroep ochtend 
 
22 december : kerstviering: 
leerlingen groep 1 t/m 4 om 
12:00 uur vrij 
 
23 december: studiedag groep 
1 en 2 
 
26 december t/m 6 januari 
2023: kerstvakantie 
 

 
 

Ondertussen op de Joris 
 
Met een speurtocht welke leerkracht bij 
welke jeugdfoto hoorde, zijn we ons 
tweede thema gestart: Familie. Het is 
een thema dat ook goed past bij de 
feesten die in deze periode gevierd 
worden.  
 
We maken ook ieder thema een 
boekentafel bij onze themahoek in de 
school, dit past bij ons doel voor 
technisch lezen en een rijke 
leeromgeving. 
 
Nu de oude keuken weg is en de wand 
netjes afgewerkt, ziet het er ook 
aantrekkelijker uit. De vloer wordt op 2 
december weer aangeheeld.  
 
Afgelopen woensdag hebben we weer een brandoefening gedaan met de hele 
school. Het verliep helemaal top! 
 
De Sinterklaaskoorts woedt al in de school! Via de Sinterklaascommissie heeft u 
al informatie ontvangen over de organisatie van dit feest. Komende maandag 
komen we weer in een prachtig versierde school, dank aan alle ouders die 
hierbij vandaag hielpen. 
 

Eén van onze vrijwillige pleinwachten heeft 
een tijdje geleden een ernstig ongeluk 
gehad. Haar herstel is langdurig. Dat maakt 
dat we op zoek zijn naar mensen die de 
pleinwacht zouden willen doen.  
 
Wilt u af en toe een pleinwacht lopen? Of 
kent u iemand die dit zou willen doen? 
Geef het aan ons door! De pleinwacht is 
verdeeld over twee pleinwachten van 
11.30-12.15 of van 12.15-13.00. 
De vrijwilligersvergoeding is €7,50 per deel, 
per keer. 
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Ouderklankgroepochtend 

Iedere 4 jaar schrijven wij als school een schoolplan. In dit plan analyseren wij 
ook het plan van de afgelopen vier jaar. U, als ouder, bent natuurlijk een 
belangrijke betrokkene van onze school en uw mening wordt op prijs gesteld. 

Op de ouder-klankgroep-ochtend van 14 december kunt u meepraten en 
inbreng geven over de school. Waar bent u tevreden over, wat kan beter, waar 
ziet u kansen? Vanaf 8.30 uur staan de koffie en thee klaar en kunt u binnen 
lopen. 

 

Kinderdialoog groep 7 
 
Woensdag 2 november zijn we met de klas naar de Witte Vlinder geweest Daar 
hebben we in groepjes, met kinderen van andere scholen en met begeleiders, 
gepraat over duurzaamheid.  

Er waren vier rondes met de volgende hoofdvragen:  

• Waar denk jij aan bij het woord duurzaamheid?  
• Hoe ziet een duurzame school eruit?  
• Hoe ziet een duurzame wijk eruit?  
• Heb je ideeën voor jouw school, wijk, jezelf en andere mensen in jouw 

buurt?  

Er kwamen leuke gesprekken op gang met hele zinvolle 
opmerkingen. Afval scheiden, korter douchen, lichten uit, 
zonnepanelen plaatsen, elektrisch rijden. Maar ook elkaar 
helpen om goed voor de natuur te zorgen (geen afval 
weggooien), speelgoed doorgeven aan andere kinderen, 
langer met kleding doen (maatje groter kopen en betere 
kwaliteit), drinkbekers gebruiken in plaats van pakjes.  

Deze activiteit sluit goed aan bij de Klimaatconferentie in Egypte. Het is voor de 
toekomst van de kinderen heel belangrijk dat ze over hun eigen gedrag 
nadenken en met oplossingen komen. Een betere en schonere wereld begint bij 
jezelf!   

 

 

 



 

 

Joris waanzinnige schooltuin 
 
Verslag evaluatie Joris Waanzinnige Schooltuin 
 
Er zijn 61 reacties gekomen 
op de korte vragenlijst om 
Joris’ Waanzinnige 
schooltuin te evalueren. Per 
groep gaven gemiddeld 11 
ouders een reactie.  
 
Maar liefst 84% van deze ouders waardeert onze schooltuin met 5 of 4 sterren, 
waardoor we uitkomen op een gemiddelde beoordeling van 4,3 sterren! 
 

 
Mooi groen, 
leuk en 
leerzaam spelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De natuurlijke/groene materialen (36x) en de vele leuke mogelijkheden om te 
spelen (27x) worden het meest gewaardeerd. Ook zijn jullie blij met de 
klimmogelijkheden (9x) en de variatie (7x). De tuin nodigt uit om te fantaseren, 
ontdekken en bewegen (4x), is leerzaam (6 x) en het is leuk dat kinderen 
worden betrokken bij het tuinieren (4x). 
 
Meer vegen 
Bij de tips wordt genoemd dat het plein nu vaak modderig en glad is (10x) door 
het vele zand en water. Daardoor wordt ook het fietsen en hinkelen lastig. De 
verbetersuggesties die daarbij horen zijn om het plein vaker te vegen, een 
betere waterafvoer en meer houtsnippers (i.p.v. zand). Meer onderhoud zou 
ook helpen ter voorkoming van brandnetels (3x).  

 
 

 
Onze schooltuin scoort maar liefst 4,3 sterren! 

 



 

 

Voetballen en fietsen 
Ook wordt het voetbalveld als klein ervaren (6 x) en mede daardoor wordt het 
plein door oudere kinderen minder aantrekkelijk gevonden (3x). Er zijn ook wat 
zorgen rondom de nieuwe plek voor de fietsen (11x). Is het wel veilig voor 
kinderen en worden de fietsen niet gestolen? Suggesties zijn om de gemeente 
te vragen een zebra te maken en de stoeprand te vervangen door een lage 
oprit. Ouders zouden ook graag weer op het plein staan om hun kind op te 
halen (4x) dat maakt de straat rondom het plein ook wat overzichtelijker. 
 
Er zijn ook wensen (totaal 
7x) voor nog meer groen, 
kleurrijke planten en 
bloemen en zelfs eetbare 
planten in de vorm van 
een moestuin. Ook wordt 
gevraagd of de pomp bij 
koud weer uit kan (5x). 
Alle ideeën die slechts een 
keer werden genoemd, 
staan niet in deze 
samenvatting, maar zijn 
wel anoniem met school 
gedeeld.  
 
Vervolg  
We willen jullie bedanken voor alle reacties en het meedenken. We zullen alle 
reacties met aandacht bekijken. 
 
Terugkoppeling op de tips: 

• Het fietsperkje wordt binnenkort aangepakt door de gemeente. Het verzoek 

voor de zebra en de stoepranden is al bij hen neergelegd.  

• Het voetbalveld is inderdaad aan de kleine kant. Dat was een concessie die 

we in het ontwerp hebben gedaan, we kunnen nu eenmaal niet alles op dit 

relatief kleine plein. 

• Op de tuinwerkdag van 19 november zullen we de houtsnippers weer 

aanvullen, dit zorgt voor een minder gladde ondergrond en een betere 

waterafvoer. 

• In het onderhoudsplan wordt de aanpak van brandnetels meegenomen. 

• Op de tuinwerkdag van 19 november wordt het betegelde deel van het plein 

geveegd zodat er makkelijker gefietst kan worden door de leerlingen van de 

onderbouw. 

 

 

 



 

 

We hebben een keus gemaakt om na schooltijd alleen de BSO’s op het plein 

te laten wachten. Dit maakt het voor de leerkrachten overzichtelijker. We 

kunnen zo goed in de gaten houden of alle leerlingen worden opgehaald en 

op welke leerlingen we nog toezicht houden. Dit geldt ook voor de BSO’s. 

• Bij het beplantingsplan is uitgegaan van soorten die inheems zijn en een 

stootje kunnen hebben. Inmiddels zijn de bloembollen geplant door de 

leerlingen voor een kleurrijk voorjaar. 

Daar waar ruimte is zullen we bekijken of er meer planten geplant kunnen 

worden. 

 
Wij zijn erg blij met de complimenten over ons plein. Als team ervaren wij ook 
dat er gevarieerder, leuker en beter gespeeld wordt. Wij zijn nog iedere dag blij 
met de verandering. 

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 en de houtsnippers 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.  
 

Inschrijven oudergesprekken 

Eind november zijn er weer oudergesprekken. Vanaf vanmiddag 16:00 uur kunt 
u zich inschrijven; dit loopt via Social Schools. 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

ABC activiteiten 
  
  
Vanaf woensdag 16 november is er weer elke week voorlezen in de 
schoolbibliotheek van Vlinderslag! Alle kinderen van 2 tot 8 jaar die wonen of 
naar school gaan in Kruiskamp, Koppel of Binnenstad zijn welkom om met een 
opvoeder te komen luisteren naar juf Sadia. 
  
Samenspel: 

• Sport met meester Jelle voor groep 1-3 
• Creatief met juf Linda voor groep 4-8 
• Programmeren met meester Arjan voor groep 5-8 
• Spelatelier met studenten van Hogeschool Utrecht voor groep 3-6 

 
Sport en creatief zijn erg populair. We streven in de lessen naar een goede mix 
tussen de scholen. Kinderen die de workshop al eens hebben gevolgd, komen 
onder aan de plaatsingslijst tenzij er zwaarwegende argumenten zijn vanuit de 
(vak)leerkracht of pedagogisch medewerker. Het kan dus zijn dat uw kind deze 
keer niet mee kan doen. 
 
De flyers van onderstaande activiteiten leest u in de bijlage. 
  
Natuuravontuur voor groep 1 en 2 met juf Nynke 
Natuuravontuur voor groep 3 en 4 met juf Nynke 
Expeditie natuur voor groep 7 en 8 in Randenbroek met juf Susan 
  
Alle andere sportactiviteiten lopen gewoon door. Vergeet niet dat er nog 
steeds 3x3 basketbal is op het schoolplein van het Element, naschoolse 
sportactiviteiten in de gymzaal van Vlinderslag, Spelen met Skillz op vrijdag op 
het schoolplein van de Parel en Speelbazen met Sportivate bij de Van der 
Hoeve school op woensdag. 
 
In de bijlagen leest u de flyers van de verschillende activiteiten. 
  
En neem vooral een kijkje op de website van ABC voor alle andere 
activiteiten! Activiteitenoverzicht ABC Kruiskamp-Koppel | ABC-Amersfoort 
  
Hartelijke groet, 
  
Inge Brouwer-Silverentand 
Coördinator ABC Kruiskamp-Koppel, ABC Randenbroek en ABC Schuilenburg 

 

https://www.abc-amersfoort.nl/abc-scholen/abc-kruiskamp-koppel/activiteiten-overzicht/

