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Datum

Agenda

21 februari
24 februari
27-02 / 03-03
10 maart

Oudergesprekken en adviesgesprekken groep 8
Carnaval
Voorjaarsvakantie
Nieuw Ridderspoor

Joris

Kon. Karel

X
X
X
X

X
X
X
X

Van de directie
Beste ouders en verzorgers,
Het is weer tijd voor de tienminutengesprekken met onze leerkrachten. Voor of na die gesprekken
gaat de als schoolleiding onder het genot van een kop koffie graag in gesprek. U lees er meer
over in dit Ridderspoor.
Daarna een enthousiast en trots stukje geschreven door onze Ole Visser. Deze leerling uit groep 8
is door naar de volgende ronde van de voorleeswedstrijd. Ole is een kind met een groot talent
voor lezen en voorlezen.
Verder zetten we de Gouden Regels van de school nog eens op een rij en vertellen we over
carnaval. Dat vieren we op school op de dag voor de voorjaarsvakantie.
Tot slot informatie over een workshop over de overstap naar het Voortgezet Onderwijs, bedoeld
voor leerlingen in groep 8 en hun ouders .
Ik wens u veel leesplezier.
Hans Wessels

In gesprek met de schoolleiding
Deze en volgende week zijn de ouderavonden. In deze tienminutengesprekken bespreekt de
leerkracht met u uw kinds rapport en hoe uw kind zich ontwikkelt op school. Elke avond is het een
komen en gaan van ouders.
Als teamleiders en directie zijn we op deze avonden met koffie en thee aanwezig voor informele
gesprekken met jullie. Vaak komen heel diverse onderwerpen ter sprake, van het welbevinden van
een kind tot voetballen op het plein. Voor ons zijn het waardevolle momenten omdat we zo beter
weten wat ouders bezighoudt.
MT (Managementteam)

Voorleeswedstrijd, Ole Visser

Ik ben door naar de volgende ronde van de voorleeswedstrijd !!
Ik ‘Ole’ ben door naar de volgende ronde van de voorleeswedstrijd. Ik moest in
de top vijf komen van de twaalf kinderen die meededen. Dat is mij gelukt en dus
ga ik door naar de regio Eemland finale op 7 maart.
Ik denk niet dat het mij gaat lukken om nog een ronde verder te komen, want
het niveau ligt wel erg hoog, maar we zullen zien. Er doen in ieder geval tien
kinderen mee aan de regio Eemland finale.
Ik mag twintig supporters meenemen en moet vijf minuten lezen. Ik lees uit
Doem Duivelsz, één van mijn lievelingsboeken.
Ole Visser, groep 8 Sint Joris

Voorleeswedstrijd, Robina Hoseini
Hoi Allemaal,
Ik ben Robina en zit in groep 8 (op het Koning Karelpad). Ik heb meegedaan aan de
voorleeswedstrijd. Als eerste moest ik een voorleesronde in de klas doen. Daar gingen 2 kinderen
door en ik was een van die twee. Dan moest ik
tegen groep 7. Daar heb ik ook gewonnen en
werd ik schoolkampioen. Ik moest daarna nog
een ronde doen, maar dat was in het Eemhuis.
Ik heb daar het boek: Ik Ben Een Gorilla
gelezen. Ik heb dat boek gekozen omdat het
een heel erg leuk boek is en het is ook een
zielig boek, maar daar hou ik van. Ik was daar
gelukkig niet zenuwachtig. Het ging heel erg
goed, maar ik ben helaas niet door. Het was wel
heel erg leuk om te doen en op het eind kreeg
iedereen chocola.
Robina

Hoe gaan we met elkaar om?
De Gouden Regels zijn richtlijnen voor de leerlingen wat betreft hoe met elkaar om te gaan. Vanaf
de start van dit schooljaar besteden we hier aandacht aan.
Per groep zijn ook nog aanvullende afspraken gemaakt. Hoewel de energie en het enthousiasme
van onze leerlingen nog wel eens de boventoon voert, is het fijn deze regels te hebben, omdat ze
bijdragen aan een beter werk en leerklimaat in de school.
1. Stop! Hou op!
4. We helpen elkaar
7. We zijn aardig voor elkaar
10. Binnen praten we rustig

2. Iets mis? Praat het uit
5. We luisteren naar elkaar
8. We zijn zuinig op alle spullen
11. Mobiel uit en opgeruimd

3. Bel? Stop het spel
6. We spelen samen
9. Binnen lopen we rustig

Maar naast regels voor de leerlingen, zijn er ook wel wat richtlijnen waarvan we hopen dat de
ouders er rekening mee willen houden.
Bijvoorbeeld:
• Wilt u uw kinderen zo vroeg brengen zodat de lessen om 8.30 uur kunnen beginnen?
• In de gebouwen zijn stepjes, skates, schoenen met wieltjes e.d. niet welkom.

•
•
•

Wilt u het goede voorbeeld geven en niet fietsen op onze schoolpleinen?
Sint Joris: wilt u uw fiets aan de hand meenemen en bij het muurtje op het plein stallen?
Koning Karelpad: wilt u niet parkeren in de vakken met de witte kruizen?

Dank!
MT

Carnaval op de Sint Jorislocatie
Binnenkort is het weer carnaval! Op donderdag 23 februari draaien we alvast een beetje warm
voor het echte carnavalsfeest. Die dag is “raar-met-je-haar-dag”. Denk aan kleurtjes, elastiekjes,
haarlak, knipjes enz.
Op vrijdag 24 februari is het carnaval op school. We kunnen nog hulpouders gebruiken. Graag
zelfs! Er hangt een intekenlijst in de hal. De kinderen mogen die dag verkleed naar school komen.
We willen vragen of spuitbussen en knalbussen met confetti thuis kunnen blijven. De leerlingen
worden op de gebruikelijke tijd in hun eigen klas verwacht.
Er is een speciaal feestprogramma, met een heuse catwalk loop, een spelochtend en voor de
bovenbouwkinderen ’s middags de Joris Got Talent Show. De onderbouwkinderen kunnen ’s
middags kiezen uit een paar activiteiten. In de middag hoeft uw kind niet meer verkleed te komen,
maar het mag natuurlijk wel. Kinderen die meedoen aan de talentenshow moeten niet vergeten
alle spullen mee te nemen die ze voor de talentenjacht nodig hebben.
U hoeft geen tienuurtje mee te geven (TOCH?). De kinderen krijgen een broodje (halal)worst, wat
groentestukjes en een bekertje limonade. Als ze meer willen, kunnen ze dat zelf meenemen. De
school is om 15:15 uur uit en iedereen heeft dan een week vakantie.
Het wordt vast weer een heel gezellig feest.
Juf Beer

“De grote oversteek” > groep 8 leerlingen en ouders (extern bericht)
Na de zomer starten op een nieuwe school, naar de brugklas gaan, is leuk en spannend. Er gaat
een hoop veranderen. “De grote oversteek” is een workshop voor alle leerlingen in groep 8 en hun
ouders over de overgang naar het voortgezet onderwijs. In deze workshop denk je alvast na over
hoe het leven op de nieuwe school zal zijn.
De kinderen komen samen met hun vader, moeder of verzorger een avond naar school. Naast
informatie over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is er onder andere
een speeddate. En de Hemd-van-je-lijfshow waarin kinderen allerlei vragen mogen stellen aan hun
vader of moeder.
De workshop is op dinsdagavond 28 maart van 18.30 tot 20.30 uur op de Sint Joris. Een
uitnodiging per brief volgt nog. Meer informatie en/of aanmelden via Marianne.ter.maat@me.com
of via 06 46426203. Ook kunnen jullie je opgeven bij juf Femke en juf Lisanne.
Deze workshop wordt aangeboden door ABC Kruiskamp-Koppel. Deelname is gratis

