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Kerstviering /Kerst diner
Groepen 4 /5 / 8 Schaatsen op Eemplein
Nieuw Ridderspoor

Mededelingen van het MT
Studiedag 6 december
Gisteren heeft het team van De Tafelronde/ St. Joris een inspirerende en interessante
studiedag gehad.
Hopelijk heeft u met uw kind(eren) genoten van een rustige en fijne dag na het
Sinterklaasfeest.
In de ochtend hebben we gezamenlijk gekeken wat de sterke en zwakke punten zijn van
onze school en wat de kansen en bedreigingen zijn (SWOT-analyse).
Naar aanleiding daarvan zijn we gaan dromen (zonder beperkingen) over onze school.
Op welke manier kunnen we de ruimtes anders inrichten en optimaal gebruik maken van
het gebouw?
Met als doel dat onze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Ellen Kusters (onderwijsvormgever) gaat met onze ideeën een ontwerp maken. Tijdens
een volgende studiedag gaan we verder met dit ontwerp aan de slag.
In de middag hebben we uitgebreid gesproken over gedrag. Welke regels en routines
gelden voor de hele school? Wat is er nodig om een goede doorgaande lijn te krijgen?
Ook dit onderwerp komt tijdens een volgende studiedag terug.
Het team kijkt met een goed gevoel terug op de studiedag.

Kerstlichtjestocht Binnenstad

Ervaar het kerstverhaal lopend door de binnenstad met
pleisterplaatsen waar iets te beleven is.
Zaterdag 22 december van 16.00uur – 19.00 uur
St Franciscus Xaveriuskerk, Het Zand 29, 3811 GB, Amersfoort.

Na ontvangst in de Xaveriuskerk worden
telkens groepjes van ca 15 mensen op
weg gezet langs een pad van licht om de
kerststal te vinden. Onderweg kom je
zangers en herders, dansers en
muzikanten tegen.
In het paleis van koning Herodes (de St
Franciscus Xaveriuskerk) weet de koning
te vertellen dat er een bijzonder kind
geboren is. Waar dat is, weet koning
Herodes niet, maar wel dat je daarvoor
het licht van een ster moet volgen. Je moet dus zelf op zoek, om uiteindelijk uit te komen
bij de bijzondere stal in de buitenlucht. Dansers, zangers, toneelspelers en herders
kruisen je pad op onverwachte momenten.
Vanaf 17.00u kan je je melden in het paleis van de koning, de St Franciscus
Xaveriuskerk. Na de aanwijzingen van de koning gaan de groepjes met een herder het
donker in.
Kinderen kunnen een uurtje vooraf in de Johanneskerk terecht om alvast de broodnodige
sterretjes te maken. In de Zwaan is de zaterdagviering een voorproef van wat verder gaat
gebeuren.
De tocht duurt ongeveer 45 minuten en is te doen met kinderwagens en buggy’s. Aan het
eind serveert de horeca-vereniging van het Onze Lieve Vrouweplein warme
chocolademelk en Glühwein op verwarmde terrassen.
Medewerking wordt verleend door spelers, vrijwilligers, dansers van balletschool Pauline
de Jager en Lucas Bolsius, de burgemeester van Amersfoort. Het verhaal is geschreven
door Marjet de Jong.
Aantal deelnemers, Groepjes van max. 15
Kosten: Kinderen lopen gratis mee, volwassenen graag €2,Organisatie
Diederiek van Loo,
Josephine van Pampus.
En heel veel vrijwilligers.

First Lego League..

De afgelopen periode is groep 7 hard bezig geweest met de
Lego League. Hier hebben ze onderzoek gedaan naar het
probleem ‘ruimteafval’ en zijn ze gaan kijken hoe ze dit
kunnen oplossen. Ze hadden het idee om een stofzuiger te
ontwerpen die de kleine deeltjes ruimteafval kon opzuigen.
Door informatie te zoeken hierover en advies te vragen aan
deskundigen zijn ze erachter gekomen dat dit niet mogelijk
is. Er is namelijk geen lucht in de ruimte waardoor de
stofzuiger niet werkt. Ze hebben er daarna voor gekozen om
het ruimteafval te verzamelen en te gaan sorteren wanneer
het op de aarde is aangekomen. Ze willen het afval recyclen
en de deeltjes die ze niet kunnen gebruiken brengen ze naar
de dampkring, zodat het wordt verbrand. Een ander groepje
is aan de slag gegaan met het programmeren van een robot,
zodat deze een aantal missies kan uitvoeren. De missies zijn
verschillend in moeilijkheidsgraad. Per missie kan je een
aantal punten behalen. Ze moesten ervoor zorgen dat ze
binnen 2,5 minuut zoveel mogelijk punten weten te behalen.
Afgelopen vrijdag is groep 7 bij de Lego League Finale geweest en daar hebben ze laten
zien hoe hard ze hebben gewerkt de afgelopen tijd. Wat hebben ze geknald! Dit heeft er
ook voor gezorgd dat ze een beker hebben verdiend!

Mededelingen van uit de MR
Op dinsdag 27 november heeft er weer een MR-vergadering plaatsgevonden.
De volgende onderwerpen stonden op de agenda:
•

De MR heeft kennisgemaakt met de Ouderraad. Onderwerp van gesprek was de
samenwerking en de inzet van de reserves.

•

Begroting 2019: de kaders vanuit de stichting KPOA zijn besproken.

•

Werkverdelingsplan: binnen de CAO Primair Onderwijs zijn afspraken gemaakt
over de werkverdeling.
Er wordt een afspraak gemaakt door het managementteam met de
personeelsgeleding van de MR om dit verder uit te werken.

•

Schoolondersteuningsprofiel (profiel passend onderwijs) is besproken.

•

Vooruitblik sollicitatieprocedure nieuwe directeur

Binnenkort kunt u de notulen van de MR-vergadering lezen op de website van De
Tafelronde/ St. Joris.

Schaatsen op de ijsbaan.
Vrijdag 7 december zijn de groepen 3 / 6/ 7 gaan schaatsen op de
schaatsbaan op het Eemplein. Het was een groot succes en de
kinderen hebben een geweldige middag gehad.
Op vrijdag 21 december zullen de groepen 4 /5 / 8 hun
schaatskunsten kunnen vertonen op de baan. We willen de
ouderraad bedanken dat zij dit mogelijk hebben gemaakt.

Sint op school
Woensdag 5
december was het
dan zover.
Sinterklaas brengt
een bezoek aan
de Tafelronde -St
Joris.
Het was een grote
verrassing hoe hij
op school zou
arriveren.
Aangezien de Sint
van varen houdt
wilde hij graag met
de boot naar
school komen.
Na wat vragen en
regelen was er
gelukkig een schipper van de waterlijn die aan dit verzoek gehoor had gegeven.
De kinderen zongen de Sint en zijn pieten vrolijk toe. Nadat hij aan land geklommen was
heeft hij alle groepen bezocht. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hadden de sint
geholpen door een cadeau te kopen en daar een mooie surprise om heen te maken.
De andere leerlingen kregen van Sint en de pieten een cadeau.
We kunnen terugkijken op een geslaagd en goed georganiseerd Sinterklaas feest.
Tevens willen we alle ouders bedanken die op welke wijze dan ook geholpen hebben

Kinderwijkraad Kruiskamp/ Koppel
Maandag 26 november is de
Kinderwijkraad geïnstalleerd door
wethouder Cees van Eijk uit
Amersfoort.
Deze kinderwijkraad is tot stand
gekomen nadat de leerlingen van
groep 6 /7 /8 een aantal lessen
over democratie hadden gevolgd.
De raadsleden zijn leerlingen van
de Vlindervallei en de De
Tafelronde-St. Joris.
Het was heel officieel en de raadsleden kregen een
certificaat mee.
Namens De Tafelronde-St Joris zitten Mille de Valk, Mente
Koopman, Ornella Hegmans in de raad.
De plannen die de wijkraad voor het komende jaar heeft zijn:
1. Spelen voor grote kinderen
2. Meer (buiten) activiteiten
3. Meer natuur.
We houden u op de hoogte van de activiteiten.

