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Datum

Agenda

23 jan
1 feb.

Start Nationale Voorleesdagen
Nieuw Ridderspoor

Informatie vanuit het team
De eerste twee weken van het nieuwe jaar zitten er weer op.
De opening van het thema “de tijdmachine “ is geweest. De leerlingen van deze tijd
gingen in de machine en kwamen terug in de tijd waar in ze de komende periode aan
gaan werken.
Zo kwamen de leerlingen uit groep 1/2 terug als draken. Wellicht heeft u al van uw kind
gehoord welke tijd er aan bod komt in zijn of haar groep.

Meedenken over het profiel van onze nieuwe directeur.
Vanaf het schooljaar 2019-2020 krijgt onze school een nieuwe directeur. In de aanloop
naar de sollicitatieprocedure wordt er een profiel opgesteld waarin staat omschreven wat
voor directeur wij nodig hebben. Het is hiervoor belangrijk dat we nadenken over wat voor
een school wij (willen) zijn en wat voor type persoon past bij onze school en ons team.
Daar hebben wij jullie hulp bij nodig!
Vanaf maandag staan er twee borden in de school waarop je kunt aangeven wat je
belangrijk vindt op school en wat je wensen zijn m.b.t. de nieuwe directeur.
Van maandag 21 januari t/m vrijdag 1 februari ben je na schooltijd welkom om de school
hiervoor binnen te lopen.*
Laat je mening horen! Wij doen dit graag samen en zijn benieuwd naar jullie ideeën!
Groet, namens de MR,
Marieke Vedder
*Mocht je 's middags niet in de gelegenheid zijn, kan het beperkt ook 's ochtends en wel
op maandag 21, donderdag 24 en dinsdag 29 januari tussen 8.20 en 9.00 uur.

Parkeren Grote Spui
Afgelopen week hebben wij van een bewoner van de Grote Spui een mail ontvangen.
Deze bewoner geeft aan dat de Grote Spui regelmatig gebruikt wordt als sluiproute door
ouders van onze school. Auto’s rijden hard door de straat en worden geparkeerd op
plekken waar niet geparkeerd mag worden. De desbetreffende bewoner van de Grote

Spui wil graag dat wij als school dit onder de aandacht brengen bij de ouders van onze
school. Wij willen u vragen om niet meer te parkeren op de Grote Spui.

ABC informatie

Ridders in de wijk – Amersfoort Zuid

2019

Moed, trots, eerlijkheid en rechtvaardigheid. Dat zijn de Ridderlijke thema’s waar we in deze
naschoolse activiteit o.a. aan gaan werken d.m.v. lichaamsgerichte oefeningen, kringgesprekken,
tekenen, verhalen en het oefenen met/uitspelen van situaties die kinderen lastig vinden op
school, thuis of op straat. Met Ridders in de wijk willen we een veilige oefenplaats bieden aan
kinderen van 7 t/m 10 jaar. In het bijzonder willen we die kinderen ondersteunen die spanning
en stress ervaren thuis of in hun omgeving.
Ridders in de wijk is een oefenprogramma dat bijdraagt aan de sociale ontwikkeling van kinderen
en hun maatschappelijk bewustzijn. Het programma is gebaseerd op Geweldloze Communicatie,
mindfulness/heartfulness en weerbaarheid (Rots en Water) oefeningen.

Bij Ridders in de wijk leren de kinderen o.a.;
- Het verschil tussen feit en mening
- Gevoelens en behoeften leren benoemen en uiten
- Luisteren en praten met je hart aan;
- Het verschil tussen drakentaal en riddertaal
- De invloed van helpende en niet helpende gedachten
- Hoe ze net als een ridder stevig kunnen staan en stop kunnen zeggen
Kinderen worden zich bewust van hun eigen gevoelens, gedachten en behoeften en die
van anderen. Belangrijkste uitgangspunt is dat mensen meer overeenkomsten dan
verschillen hebben.
Tijdens het programma werken de kinderen toe naar een heldendaad voor de wijk/stad,
waarin zij hun lessen in ridderlijkheid in de praktijk kunnen brengen.
Het oefenprogramma bestaat uit 8 naschoolse bijeenkomsten van 1,5 uur waarvan 1
heldendaad en 1 slotbijeenkomst waar ook ouders/familie, leerkrachten en
wijkbewoners van harte welkom zijn. De intake zal telefonisch plaatsvinden. Halverwege
het programma zal er 1 ouderbijeenkomst plaatsvinden van 1,5 uur om ouders bekend te
maken met het programma en handvaten te geven in het verbindend opvoeden.
Voorjaar 2019: Groep Amersfoort Zuid
Start: maandag 4 maart
Data: 11, 18, 25 maart en 1, 8 april - Slotbijeenkomst: maandag 15 april
Tijden: 15.30 – 17.00 uur
Locatie: wordt nader bekend gemaakt
Aanmelden en/of meer info: moveer@outlook.com
Kosten: € 2,00 (totaal)
Dit programma wordt mogelijk gemaakt door ondersteuning van:

Het inschrijf formulier vindt u in de bijlage
Kidsrun
Tijdens de marathon van Amersfoort hebben er vele kinderen van De Tafelronde/Sint
Joris meegelopen. Onze kinderen hebben de prijs gewonnen van de meest aantal
leerlingen per deelnemende school. Vandaag zal de prijs uitgereikt worden bij Run2Day.
Ouderbijdrage 2018-2019
Dit bericht is alleen voor de ouders/verzorgers die de ouderbijdrage 2018-2019 nog niet
hebben betaald, heeft u al wel betaald dan namens de ouderraad bedankt en is het
onderstaande bericht niet voor u bedoeld.

Herinnering Ouderbijdrage Sint Joris, schooljaar 2018-2019
Beste ouders/verzorgers,
Uit onze administratie is gebleken dat nog niet iedereen de ouderbijdrage voor het schooljaar
2018/2019 heeft voldaan. Wellicht heeft u daar uw redenen voor, maar wellicht is het aan uw
aandacht ontsnapt. In dat geval zouden wij u willen vragen de ouderbijdrage alsnog over te
maken.
De ouderraad verzoekt u de bijdrage zo spoedig mogelijk maar uiterlijk voor 1 februari 2019 te
storten op IBAN nummer: NL46ABNA0464629829 t.n.v. KPOA te Amersfoort, onder vermelding
van: Ouderbijdrage 2018- 2019 en de na(a)m(en) van uw kind(eren). Een enthousiaste grotere
bijdrage wordt zeer gewaardeerd.
Als u vragen of opmerkingen heeft kunt u ons bereiken op het onderstaand e-mailadres.
Met vriendelijke groet,
Namens de ouderraad van de Sint Joris.
Marcel Gijtenbeek
Penningmeester
penningmeestersintjoris@live.com

