Locatie Koning Karel
Koning Karelpad 12
3813 HC Amersfoort
tel: 033 - 472 06 34

Locatie St. Joris
Schimmelpenninckkade 2
3813 AD Amersfoort
tel: 033 - 472 19 07

email: tafelronde@kpoa.nl
website: www.tafelronde.net

HET RIDDERSPOOR
Jaargang 21

// nummer 06 // 11 november 2016

Datum

Agenda

3 februari
10 februari

Nieuw Ridderspoor
Rapporten mee gr 3 t/m 8

Joris

Kon. Karel

X
X

X
X

Van de directie
De Tafelronde in het nieuws…
De Tafelronde is deze week in het nieuws geweest via Twitter, Facebook, lokale en regionale media. U
bent ons vast in enig nieuwsmedium wel tegengekomen.
Maandag hebben we alle ouders van onze locatie aan het Koning Karelpad geïnformeerd over een naar
incident met een leerling van buurschool De Wegwijzer. Een meisje was in de buurt van de school door
een onbekende man gevolgd en betast. We hebben onze ouders en ons team opgeroepen waakzaam te
zijn.
Het bericht is door ouders is vrijwel direct op Twitter gezet. Het effect hiervan is zeer divers. In de media
stonden die avond verschillende varianten van het bericht. Soms zorgvuldig geformuleerd, soms zo geschreven dat het net leek dat het over een leerling van onze school ging.
We vinden het belangrijk om in dit soort situaties onze ouders snel te informeren. We doen een beroep op
u om ons dat onbevangen te kunnen laten doen!
Hans Wessels

Ongeluk Marga van Ede
Afgelopen weekend is teamleider Marga van Ede al fietsend aangereden door een automobilist. Marga
heeft een hersenschudding en ziet bont en blauw. Ze zal een poosje afwezig zijn voor haar herstel.
In november is, onder leiding van Marga, een “denktank” met ouders van beide locaties gestart om mee te
denken over het verbeteren van onze communicatie. De denktank zal nu wat vertraging oplopen.

Opening thema Ruimte > locatie Koning Karelpad
Maandag 16 januari is het thema Ruimte officieel van start gegaan.
In de bovenbouw patio is een “blikvanger” gemaakt die de komende periode wordt uitgebreid door werkjes
van leerlingen.

Ook hebben de leerlingen een film gekeken op Schooltelevisie over de ruimtereis van André Kuipers en
wat daar allemaal bij komt kijken (http://www.ntr.nl/De-Buitendienst/33/detail/Nieuws-uit-de-natuur/NPS_1187700)

De groepen 1 t/m 4 hebben het thema geopend met het gezamenlijk zingen van een liedje over de maan
van Elly Zuiderveld (https://www.youtube.com/watch?v=NwOzc6o802U) en gingen daarna op zoek naar
pakketjes met kleurplaten die de komende periode opgehangen worden in de onderbouw patio.
Ook is er weer een leuke themahoek ingericht (zie foto) en zijn de kinderen druk met een grote puzzel. De
activiteiten in deze hoek worden de komende periode nog uitgebreid.

Voorleesdagen en Poëzieweek > locatie Koning Karelpad
Woensdag 25 januari gaan de Nationale Voorleesdagen van start.
De groepen 1 t/m 4 doen hier aan mee. De leerkracht
leest een prentenboek voor in de klas en daar hoort
een verwerkingsopdracht bij. De hele week staan de
prentenboeken uit de top-10 van de Nationale Voorleesdagen centraal
Groep 4/5 t/m 8 doen mee met de Poëzie week.
Deze gehele week staat in het teken van gedichten,
de herintroductie van het poëziealbum, het voordragen van gedichten met als afsluiting de middag van
de Poëzie.
Als ouders zijnde kunt u natuurlijk deze periode ook
nog eens extra aandacht besteden aan het voorlezen
van zowel prentenboeken, voorleesboeken als versjes/gedichten.
In Bibliotheek Hoogland en in het Eemhuis zijn twee
activiteiten in het kader van de voorleesdagen (zie
foto) en flyers bij de ingangen van de school.
Wij wensen alle leerlingen en ouders veel plezier de
komende week!
Meester Robert en juf Monique

St. Ansfriduskerk (extern bericht)

Presentatieviering nieuwe communicanten in de St. Ansfriduskerk
Op zondag 29 januari is er een familieviering waarin de kinderen die op zondag 21 mei hun Eerste Heilig
Communie gaan doen, aan de parochie worden voorgesteld. De nieuwe communicanten worden eerst
aan de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort voorgesteld. Samen met zoveel mogelijk familieleden
en klasgenoten, vrienden willen deze kinderen hartelijk begroeten.

Kom je ook op 1 februari met je ouders naar de kerk om met deze kinderen kennis
te maken? Roderick Vonhögen gaat dan voor in deze feestelijke familieviering. Deze
viering begint om 11.00 uur in de St. Ansfriduskerk aan de Jacob Catslaan en iedereen is van harte welkom.

