
 

 

 
14 december 8.30-10.00 uur: 
ouderklankgroep ochtend 
 
22 december : kerstviering: 
leerlingen groep 1 t/m 4 om 
12 uur uit 
 
23 december 8.30 uur Kerst-
uit 
 
23 december: studiedag 
groep 1 en 2 
 
24 december t/m  6 januari 
2023: kerstvakantie 
 
9 januari: start thema 3: 
communicatie 
 
13 januari: start crea 
middagen groep 4 t/m 8 
 
13 januari: 
informatieochtend nieuwe 
ouders 
 
20 januari: studiedag groep 
1 en 2 

 
 

Ondertussen op de Joris 
 
Het Sinterklaasfeest was weer supergezellig, fijn dat zoveel ouders hielpen om 
er een mooi feest van te maken. 

 
Gisteravond is de hele school weer omgetoverd in 
kerstsferen. Hartelijk dank aan de ouders die dit voor 
ons hebben gedaan! 
 
U ontvangt vandaag een aparte brief over het 
kerstfeest, dit is bewust een aparte brief omdat het dan 
makkelijk terug gezocht kan worden. 
 

Helaas hebben we ook in het team regelmatig te maken met ziekte. Zo snel als 
een ziekmelding binnen komt, leg ik contact met de vervangingspool. Met de 
huidige tekorten is er helaas zelden meer iemand beschikbaar. Daarna wordt er 
binnen het team gekeken of we extra ondersteuning stoppen om een collega 
voor de betreffende groep te zetten of met behulp van studenten menskracht 
kunnen verdelen. Ook bekijken we binnen het team of iemand extra kan en wil 
werken. 
 
Als dit allemaal niet lukt moeten we helaas overgaan tot het thuis laten blijven 
van een groep. Dit is voor iedereen, leerlingen, ouders en team, een vervelende 
situatie. 
 
Als u nog tips heeft, of bevoegde mensen kent die willen invallen, we horen het 

graag! 
 
 

Leerlingenraad 
 
Afgelopen donderdag was er weer een leerlingenraad. Uit de groepen 4 t/m 8 
nemen telkens twee leerlingen deel aan de bijeenkomsten. Deze keer zijn we in 
gesprek gegaan over hoe onze nieuwe challenge (goed buitenspelen) gaat.  
 
Daarnaast hebben we gesproken over onze school, waar liggen onze plussen en 
minnen en wat zijn nog kansen? Deze input wordt meegenomen in ons 
schoolplan. 
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Stambomen groep 4 
 
Ook in groep 4 zijn de kinderen bezig met het thema 'ik en mijn familie'. Hoe 
was je zelf toen je klein was, wat was populair in de kindertijd van je ouders en 
waar speelden je opa en oma bijvoorbeeld mee? We zijn het allemaal aan het 
onderzoeken. Wat hier ook bij hoort is je eigen stamboom maken. We zijn trots 
op het eindresultaat! 

 

 
 
 

Ouderklankgroepochtend 

Iedere vier 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 staat de koffie en thee klaar en kunt u binnen 
lopen. Het duurt ongeveer een uurtje. 
 
 



 

 

 

Groep 8 tekent cartoons 

Groep 8 is op zeer diverse vlakken bezig met het thema familie. Zo werden er 
brieven naar huis geschreven vanuit de loopgraven in Ieper en hadden wij het 
uiteraard ook over het familiefeest: Sinterklaas. De groep heeft heel hard 
gewerkt aan cartoontekenen. In de bijlage 2 strips...veel leesplezier! 
 

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. 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 
 

  

Winteractiviteiten 
 
Ben u op zoek naar leuke winteractiviteiten? We hebben 4 flyers 
bijgevoegd bij dit Joris’ nieuws. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

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

