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Ouderraad Sint Joris.
Wij zijn weer begonnen! Ook dit schooljaar verzorgt de ouderraad van de Sint Joris
samen met het team van de school feestelijkheden en activiteiten voor uw
kind en soms ook voor u! Enkele voorbeelden zijn de sint- en kerstviering, de
avond-vierdaagse, het schoolreisje en het paasfeest. Daarnaast is de
ouderraadverantwoordelijk voor het innen en beheren van de jaarlijkse ouderbijdrage.
Heeft u vragen, inspiratie of ideeën etc. voor de OR-Joris? Schroom niet!
U kunt één van ons natuurlijk even aanschieten op het schoolplein, maar een
e-mail sturen kan ook: ouderraadtafelrondejoris@tafelronde.net

Wie wij zijn?
Achter van links naar rechts: Marcel Gijtenbeek (penningmeester), Maaike TulpDirkmaat, Dagmar Wynants, Casper van de Pol, Sandra Dijkers, Maarten Pijls (voorzitter)
Voor van links naar rechts: Azize Aykul (secretaris), Loubna Briki, Petri Groenendijk
Eveline Koper, Thessanne Lammers en Claudia Boom.

vanuit de parochie: Samen geloven
Als kinderen zo’n jaar of 4 zijn is het leuk om samen wat met de verhalen uit onze traditie
te gaan doen. Daarom is er in de parochie de Samen Gelovengroep voor kinderen van 4
tot 6 jaar, en hun (groot)ouders. Elke maand komen we een uurtje bij elkaar, met een
mooi werkboek met verhalen, we zingen, we bidden, en soms doen we een spel.
Spelenderwijs worden de kinderen vertrouwd gemaakt met de verhalen en gebruiken in
onze kerk. Ouders, maar wellicht ook grootouders, samen met de kinderen een uurtje
bezig met het geloof. Om na de herfstvakantie te kunnen starten, hopen we op nog een
paar extra aanmeldingen. Doet u mee met uw (klein)kind? De kosten zijn €15 voor het
werkboek.
1 x per maand op zondagmorgen, van 11.00 tot 12.00 op de Sint Martinuspastorie. Voor
aanmelding of meer informatie, mail naar Samen Geloven
<olva.samengeloven@gmail.com>
We hopen u te zien. Klaartje Hadida
Edith Vos

Social Schools
Voor de communicatie naar ouders maken
wij gebruik van digiDuif. Een tijd geleden is
digiDuif gefuseerd met Social Schools en onder
die laatste naam zal het communicatieplatform voortaan verder gaan. Het betekent een
nieuwe naam, een nieuw uiterlijk en nieuwe mogelijkheden: voor u en voor school. De
laatste versie van Social Schools is 3.0 en naar die versie zullen we binnenkort overgaan.
Naar verwachting zal dit over ongeveer vier weken gebeuren. Tot die tijd houden we u op
de hoogte!

Afsluiting Thema:” Vriendschap in de school”
Op donderdag 18 oktober wordt er een boekenmarkt
gehouden van 8:30 uur tot 9:00 uur op het schoolplein van
onze school.
We gaan er vanuit dat de weergoden ons gezind zijn.
Mocht dat niet zo zijn dan wordt de boekenmarkt in school
gehouden.
Je mag je eigen boeken (stripboeken) van thuis, zittend op
een eigen kleedje, verkopen voor maximaal 50 cent per
stuk .Je kunt ook boeken (stripboeken) kopen voor
maximaal 50 cent per stuk.
In de hal van de school zullen kaarten en armbandjes te
koop aangeboden worden.. Deze zijn door de leerlingen
zelf gemaakt. De opbrengst is bestemd om nieuwe boeken
aan te schaffen voor de schoolbieb
We vragen aan de ouders van de leerlingen uit groep 1 t/m 4 om hun eigen kind, indien
mogelijk, tijdens de boekenmarkt te begeleiden.
Iedereen is harte welkom.

