
 

 

28 november: 
informatieochtend nieuwe 
ouders 
 
2 december: studiedag: 
alle leerlingen vrij 
 
5 december: 
Sinterklaasviering: 
leerlingen groep 1 t/m 4 
om 12.00 uur uit 
 
8 december 19.00: Kerst-in 
 
14 december 8.30-10.00 
uur: ouderklankgroep 
ochtend 
 
22 december: kerstviering: 
leerlingen groep 1 t/m 4 
om 12.00 uur uit 
 
23 december 8.30 uur: 
Kerst-uit 
 
23 december: studiedag 
groep 1 en 2 
 
24 december t/m  6 januari 
2023: kerstvakantie 
 

 
 

Ondertussen op de Joris 
 
De lootjes zijn getrokken, de verlanglijstjes zijn gemaakt. Er 
worden ook volop cadeautjes ingepakt in groep 1 en 2 en 
pietendiploma’s gehaald. In alle groepen is de spanning 
voelbaar! Komende maandag mogen we allemaal onze 
schoen zetten op school.  
 

Het parkeren van de fietsen gaat inmiddels goed. De gemeente is al komen 
kijken voor het verlagen van de stoep bij de kom dus dat wordt binnenkort 
gemaakt. 
 
Veel ouders parkeren hun fiets ’s ochtends bij de ingang aan de 
Schimmelpenninckstraat in de stalling buiten het plein. Deze is echter voor de 
leerlingen van groep 1 en 2. Die kunnen nu hun fiets af en toe niet kwijt, wilt u 
daar rekening mee houden? En de ingangen vrij houden van geparkeerde 
fietsen? 
 
Als u met de auto komt wilt u dan niet voor uitritten staan of op de gekruiste 
plaatsen? Voor snel even afzetten is dat prima, maar dan graag niet voor de 
uitrit van de parkeergarage van de bovenbewoners. 
 
 

Data om alvast te onthouden 
 
We zitten nu natuurlijk middenin de sinterklaassferen in een mooi versierde 
school, maar kerst komt daar snel achteraan. Daarom alvast de data om de 
school in kerstsferen te brengen en daarna weer op te ruimen. Helpt u mee? Op 
8 december vanaf 19:00 uur is de Kerst-in (school versieren in kerstsfeer) en op 
23 december vanaf 8:30 uur de Kerst-uit (kerstversiering opruimen). 
 
 

Herintreders 
 
In de bijlage leest u een folder over herintreden in het basisonderwijs. Dit is 
voor mensen die ooit eerder de PABO hebben afgerond. Heeft u dat niet maar 
overweegt u wel een stap richting het onderwijs? Er zijn verschillende trajecten 
mogelijk, vraagt u er gerust eens naar. 
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Joris’ waanzinnige schooltuin 

Afgelopen zaterdag was een frisse dag voor de schep-mee-dag. Aanvankelijk 
leek er geen hulp te komen, maar gelukkig kwamen met het zonnetje een vijftal 
ouders en leerlingen meehelpen. 

Er is maar liefst 3 kuub zand gekruid, 2 kuub houtsnippers aangevuld en al het 
blad is van het schoolplein naar de bladkorf gebracht. Ook zijn de perken goed 
onder handen genomen, de laatste bloembollen geplant en de trap van de toren 
is weer als nieuw. Binnenkort wordt er een nieuwe paal bij onze omhangende 
boom geplaatst zodat die weer recht kan gaan groeien. 
 
Alle ouders en kinderen die ons kwamen helpen: dank je wel! 

 

 

 



 

 

Speciaal voor groep 7 

Een kinderburgemeester is belangrijk voor Amersfoort. Er wonen namelijk heel 
veel kinderen in onze stad. Dus is het is belangrijk dat kinderen, net als 
volwassenen, een stem hebben, dat er naar hen geluisterd wordt. Met z’n allen 
willen we van Amersfoort een veilige, gezonde en fijne woonplaats maken. 

Zit je in groep 7 en heb je hier interesse in? Kijk op de website: Word jij de 
eerste kinderburgemeester van Amersfoort? | Gemeente Amersfoort 
 

Hulp bij financiele zorgen 

Veel gezinnen kampen dit jaar met financiële problemen vanwege de energie-
crisis. Hieronder een overzicht met plekken waar u advies en hulp kunt krijgen 
en betaalbare activiteiten voor uw kinderen. 

Indebuurt033 informatiewinkel: 033-4755664 
https://indebuurt033.nl/informatiewinkels 

Laat een Geldcheck doen. Ook ondersteuning bij diverse andere vragen, 
maatschappelijke dienstverlening en vrijwilligerswerk. Op afspraak. 
Adres: Neptunusplein 66-K 

Geldloket Amersfoort: 033-8009970: www.geldloket.nl 
Heeft u vragen over geldzaken, bijvoorbeeld door een verandering in uw leven? 
Bij Geldloket krijgt u gratis onafhankelijk advies. 

Voedselbank Amersfoort: 033 – 4721937: www.voedselbankamersfoort.nl 
Voor voedselpakketten en praktische hulp, zoals bril/wasmachine/schoolgeld. 
De voedselbank kent alle fondsen en kan ondersteunen bij zaken die buiten de 
verzekering vallen 

Kledingbank Amersfoort: 033-2007484: www.kledingbank-amersfoort.nl 
Kledingbank Amersfoort wil zo veel mogelijk inwoners van Amersfoort en 
omstreken die in financiële moeilijkheden verkeren ondersteuning bieden door 
belangeloos herbruikbare kleding en schoeisel en aanverwante goederen te 
verstrekken. 

Speelgoedbank: 06 – 49937783: www.speelgoedbank-amersfoort.nl 
Elk kind heeft het recht om te spelen. Voor gezinnen die niet de financiële 
middelen hebben om speelgoed te kopen. 

https://www.amersfoort.nl/word-jij-de-eerste-kinderburgemeester-van-amersfoort
https://www.amersfoort.nl/word-jij-de-eerste-kinderburgemeester-van-amersfoort
https://indebuurt033.nl/informatiewinkels
http://www.geldloket.nl/
http://www.voedselbankamersfoort.nl/
http://www.kledingbank-amersfoort.nl/
http://www.speelgoedbank-amersfoort.nl/


 

 

Stichting Leergeld: 06-47079400: www.leergeld.nl 
Voor schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met financiële 
problemen in Amersfoort om mee te doen met binnen- en buitenschoolse 
activiteiten. Ook toegang tot huiswerkbegeleiding en sport- en 
cultuuractiviteiten, en helpen met schoolspullen, laptops en fietsen. 

Speelotheek Eemland: 06-42888958: www.soteemland.nl 
Speelgoed lenen in plaats van kopen. 

Jeugdfonds Sport en Cultuur: 033-4225156: www.jeugdfondssportencultuur.nl 
Voor Amersfoort: https://jeugdfondssportencultuur.nl/wp-
content/uploads/Spelregels-Jeugdfonds-Sport-Cultuur-Amersfoort-
20052022.pdf 

Wil een kind graag op sport of aan cultuur doen, maar is er in het gezin te 
weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! We zijn er ook voor zzp’ers 
met te weinig opdrachten of voor gezinnen met schulden. We betalen de 
contributie of het lesgeld en eventueel de benodigde spullen zoals sportkleding, 
dansschoenen of de huur van een instrument. 

Kledingbank Madiba: 033- 2003250: www.projecthuismadiba.nl/kalender 
Iedere zaterdag is het bij Madiba mogelijk om kosteloos kleding uit te zoeken 
zonder dat we vragen stellen. We hebben een uitgebreid assortiment van mooie 
kleding voor mannen, vrouwen en kinderen (alle maten). Onze vrijwilligers staan 
voor je klaar tussen 13.00 en 16.00 uur. Het is handig als je een tas mee neemt! 
Kosten eenmalig 5 euro. 

ABC Kruiskamp/Koppel: www.abc-amersfoort.nl/abc-scholen/abc-kruiskamp-
koppel/activiteiten-overzicht 
Naschoolse activiteiten voor kinderen tussen 4-12 jaar in de wijk. De meeste 
activiteiten zijn gratis. 

Projecthuis Madiba: 033-2003250: www.projecthuismadiba.nl 
Diverse activiteiten voor kinderen en ouders, gratis of voor een klein bedrag. 
 

Kerstlichtjestocht 
 

Doen jullie mee aan de Kerstlichtjestocht? Dit jaar vindt deze plaats op zaterdag 
17 december van 17:00 tot 19:00 uur. Een spoor van licht, gevormd door meer 
dan 1000 potten met waxinelichtjes wijst de weg door de historische 
binnenstad van Amersfoort.  

http://www.leergeld.nl/
http://www.soteemland.nl/
http://www.jeugdfondssportencultuur.nl/
https://jeugdfondssportencultuur.nl/wp-content/uploads/Spelregels-Jeugdfonds-Sport-Cultuur-Amersfoort-20052022.pdf
https://jeugdfondssportencultuur.nl/wp-content/uploads/Spelregels-Jeugdfonds-Sport-Cultuur-Amersfoort-20052022.pdf
https://jeugdfondssportencultuur.nl/wp-content/uploads/Spelregels-Jeugdfonds-Sport-Cultuur-Amersfoort-20052022.pdf
http://www.projecthuismadiba.nl/kalender
http://www.abc-amersfoort.nl/abc-scholen/abc-kruiskamp-koppel/activiteiten-overzicht
http://www.abc-amersfoort.nl/abc-scholen/abc-kruiskamp-koppel/activiteiten-overzicht
http://www.projecthuismadiba.nl/


 

 

Onderweg kom je engelen, herders, de drie koningen en Maria en Jozef en hun 
pasgeborene tegen en kun je kijken en luisteren naar muziek en dans. 

De Kerstlichtjestocht is een verbindend initiatief van alle kerken uit de 
binnenstad van Amersfoort. Wij hopen dat deze tocht er mede toe bijdraagt dat 
het kerstverhaal steeds weer van generatie op generatie wordt doorgegeven en 
dat iedereen een vrolijk kerstfeest kan vieren. 
www.kerstlichtjestocht.nl 
  

 

Schoolsporttoernooien 
 
 

Het schooljaar 2022-2023 is alweer een poosje 
bezig. Vanuit Schoolsport Amersfoort heeft, in 
samenwerking met diverse verenigingen, een 
aantal schoolsporttoernooien plaatsgevonden. In 
september was het korfbaltoernooi bij MIA en een 
straatvoetbaltoernooi. In oktober is er een 
handbaltoernooi bij Fidelitas georganiseerd. In de 
herfstvakantie konden de kinderen zich uitleven bij 
het tafeltennistoernooi. 

  
Voor de komende maanden staan er ook weer leuke schoolsporttoernooien op 
de kalender. Wij kijken ernaar uit dat jouw school (weer) gaat deelnemen. In de 
bijlagen vind je de posters van de komende schoolsporttoernooien. Dit zijn 
toernooiposters van het zaalvoetbal, schaken, voetbal en rugby. 
  
De inschrijving voor de schoolsporttoernooien is te vinden 
op: www.schoolsportamersfoort.nl/toernooien/basisonderwijs 
 
Schrijf snel in voor de populaire toernooien, want er geldt een maximaal aantal 
teams. Vol is vol! 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kerstlichtjestocht.nl%2F&data=05%7C01%7Cc.tulen%40kpoa.nl%7Caf7dc558054542304ca208dacb991bfc%7C55fe3191554d4ac082175fe91292e04c%7C0%7C0%7C638046155723510580%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=523tULFWakDL4OsV%2F6SKQVfQfs0G2%2Bnj%2BQqi7EP8R2g%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.schoolsportamersfoort.nl%2Ftoernooien%2Fbasisonderwijs&data=05%7C01%7Cc.tulen%40kpoa.nl%7Cd1095edff3634fdb5cdf08dacb9a60ce%7C55fe3191554d4ac082175fe91292e04c%7C0%7C0%7C638046161653319374%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ol%2FT18SjdCvy6xb32e%2B2kiXo4WKeN6qeBYObkHyVgiA%3D&reserved=0

