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Datum

Agenda

3 sept
4 en 6 sept
13 sept
14 sept

Start thema Vriendschap
Omgekeerde oudergesprekken
Schoolstartfeest
Nieuw Ridderspoor

31 augustus 2018

Start van het schooljaar
Beste ouders en verzorgers,
Hopelijk heeft u allemaal een fijne en ontspannen vakantie gehad. Afgelopen maandag
27 augustus zijn we fris gestart met een nieuw schooljaar. Er zijn een aantal nieuwe
collega’s komen werken op De Tafelronde / St. Joris. Zij stellen zich in dit Ridderspoor
aan u voor. Ook zijn we gestart met het vijf gelijke dagen model. De eerste week is goed
verlopen. Sportivate organiseert op maandag en donderdag een beweegpauze. Op de
andere pauzemomenten lopen ambulante collega’s buiten. Van 14.30 uur tot 15.00 uur
hebben de leerkrachten pauze. Heeft u de leerkracht nodig dan willen wij u vragen om dit
na 15.00 uur te bellen. Wij hopen dat u deze afspraak respecteert.
Wij wensen u en uw kinderen een inspirerend en mooi schooljaar!

Vakantierooster en studiedagen (herhaald bericht)
Vakantierooster 2018-2019
Herfstvakantie
22-10-2018 t/m 26-10-2018
Kerstvakantie
24-12-2018 t/m 04-01-2019
Voorjaarsvakantie
25-02-2019 t/m 01-03-2019
Paasweekend
19-04-2019 t/m 22-04-2019
Koningsdag
27-04-2019
Meivakantie
23-04-2019 t/m 03-05-2019
Hemelvaart
30-05-2019 t/m 31-05-2019
Pinksteren
10-06-2019 t/m 14-06-2019
Zomervakantie
22-07-2019 t/m 30-08-2019
Studiedagen voor de groepen 1 t/m 8.
19 oktober 2018
6 december 2018
4 maart 2019
29 mei 2019
19 juli 2019

Extra studiedagen voor de groepen 1 en 2.
-

12 oktober 2018
7 december 2018
21 december 2018
15 februari 2019
5 april 2019

Gymrooster
Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Tijd
8.30- 10.00 uur
8.30 – 10.00 uur
8.30 uur – 10.00 uur
8.30 uur – 10.00 uur
8.30 uur – 10.00 uur
10.00 uur – 11.30 uur

groep
8 Sportbuurtcoach
5 Sportbuurtcoach
4 Lianne zelf
7 Eefje zelf
3 Sportbuurtcoach
6 Sportbuurtcoach

De meeste groepen starten om 8.30 uur met de gymles. Wilt u uw kinderen als zij gymles
hebben om 8.20 uur naar de gymzaal (Michaelschool) brengen? Dan kunnen de
gymlessen om 8.30 uur starten en maken we maximaal gebruik van de gym tijd.

Nieuwe collega’s op school
Hallo allemaal! Ik ben Rob Yntema, nieuw en toch ook weer niet. Ik
werkte namelijk al eerder op De Tafelronde, maar heb in de
tussentijd een uitstapje gemaakt naar het voortgezet onderwijs. En
nu dus weer terug! Ik ga dit schooljaar (met de kinderen) aan de slag
met ICT en techniek. Via het Ridderspoor zullen we u zeker op de
hoogte houden van leuke en interessante zaken. Tot ziens!

Ik ben Marijn, 25 jaar en ben dit jaar voor het eerst werkzaam op de
Tafelronde Sint Joris. Ik heb de Universitaire Pabo van Amsterdam
afgerond en ben recent (terug) verhuisd naar Amersfoort. Ik kijk er
enorm naar uit om op de Joris aan de slag te gaan! Dit jaar zal ik op
dinsdag t/m vrijdag in groep 6 te vinden zijn.

Graag stel ik mij aan u voor. Ik ben Lianne van de Ven-Reijmerink
en dit schooljaar een nieuwe juf op De Tafelronde. Op woensdag,
donderdag en vrijdag ben ik de leerkracht van groep 4. Ik ben
opgeleid als pedagoog aan de Universiteit van Utrecht, maar omdat
ik veel liever direct met kinderen werk dan op een afstandje, heb ik
daarna de lerarenopleiding gedaan. Inmiddels sta ik dan ook al een
aantal jaar met veel liefde voor de klas. Ik heb de afgelopen jaren
lesgegeven aan groep 3-4 op een school in Maarssen, maar wilde
heel graag wat dichter bij huis gaan werken. Zelf woon ik in het
Leusderkwartier hier in Amersfoort, samen met mijn man Jannes en

mijn dochter Fien. En een mooiere locatie om te werken dan hier op de Sint Joris is er
bijna niet! Ik kijk er naar uit om dit jaar met de kinderen aan de slag te gaan. Heeft u nog
vragen? Dan mag u altijd even binnenlopen.
Met vriendelijke groet, Lianne van de Ven-Reijmerink

Mijn naam is Eefje Damen en ik ben 25 jaar oud. Ik woon in Vathorst
samen met mijn vriend. Ik ben net afgestudeerd van de PABO. Ik
heb afgelopen schooljaar twee maanden ingevallen op verschillende
scholen en in verschillende groepen. Dit schooljaar ben ik te vinden
in groep 7. Ik sta fulltime voor deze groep.
Ik heb er erg veel zin in! Groetjes, Eefje

Hallo allemaal,
Graag wil ik mezelf even voorstellen.
Ik ben Rianne de Ridder, 32 jaar oud en woon in Nijkerk met mijn man
Ton en twee kinderen: Feline(2.5 jaar) en Fabian (1 jaar).
Ik heb 13 jaar op de Berg en Boschschool gewerkt in Houten en nu was
het tijd voor wat nieuws, dicht bij huis. Dat is gelukt en wel op de
Tafelronde. Ik ga een dag in groep 8 en een dag in groep 6 werken.
Vast en zeker treffen we elkaar in de gangen of op het plein

Ik zal mij even voorstellen. Ik ben Alieke Bartels, 26 jaar en ik woon
in Vathorst. Met ingang van dit schooljaar ben ik op woensdag (groep
1/2A) en donderdag (groep1/2B) te vinden binnen de school.
In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met fotografie, luister en kijk ik
graag naar muziek, bekijk ik graag een film/serie, houd ik erg van
koken en ga ik graag op reis. Ik ben sinds oktober 2015 werkzaam
binnen het onderwijs in de groepen 1/2 tot en met 6. In de afgelopen
schooljaren heb ik veel ervaring op mogen doen onder andere in
groep 3 op een school in Kanaleneiland (Utrecht), een groep 1-2 in
Nieuwland, groep 3 in het Soesterkwartier en het afgelopen jaar een
groep 1/2 op de Marke in Vathorst. Ik heb hier veel mogen leren, ontdekken en mogen
ervaren en ik ben blij dat ik deze kennis mag toepassen op de Tafelronde.Ik heb erg veel
zin om te starten en iedereen te leren kennen. Ik kijk uit naar een fijne samenwerking en
een fantastisch verloop van het schooljaar! Groeten, Alieke
Hallo allemaal,

Ik ben Eswa van Veldhuizen en ben 34 jaar.
Samen met mijn gezin woon ik in
Amersfoort. De eerste jaren in het onderwijs
heb ik vooral ingevallen voor PIO (Partners
In Onderwijs). Hierdoor heb ik snel leren
schakelen en kijken naar leerlingen. Invallen
vond ik erg leuk en leerzaam. Soms elke
dag ergens anders en soms voor een
langere periode op een plek. Ik vind het
belangrijk om in verbinding met de kinderen
te staan. Hierdoor kun je een goede band
opbouwen en daardoor kunnen ze
uiteindelijk beter leren. Ik werk met een WTF
van 0,6. Naast het lesgeven aan kinderen
vind ik het ook leuk om met studenten bezig
te zijn. Hiervoor heb ik de cursus schoolopleider gevolgd. Ik heb een jaar ambulante uren
gekregen en mocht ik met de studenten aan het werk. Een super ervaring! Ook heb ik de
opleiding docent kinderyoga gedaan. Hier doe ik op het moment nog niet zoveel mee.
Graag zou ik het een keer willen integreren in het onderwijs.

Blokfluit / gitaar les
Voor kinderen vanaf groep 4 bestaat de mogelijkheid om na schooltijd blokfluit of gitaar te
leren spelen. Het bespelen van een muziekinstrument is leuk, en je krijgt muzikale kennis
en vaardigheden.
De lessen vinden plaats op de woensdagmiddag, vanaf 14.30u.
Van September t/m juni zijn er in de schoolweken lessen.
De kinderen krijgen twee kansen om hun vaardigheden te laten horen:
- in december op de kerststallententoonstelling
- in april op school tijdens de voorspelavond op school.
Voor verdere informatie: rositavanoosten@hotmail.com

Voorlichtingsbijeenkomst GGD
Op woensdag 26 september is er een
voorlichtingsbijeenkomst “droogplassen kun je leren” Deze
wordt georganiseerd door de GGD regio Eemland
U kunt zich hiervoor aanmelden via
jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl onder vermelding van naam
en leeftijd van uw kind.

Info partner muzieksubsidie

Hallo!
Wij zijn de Show & Marchingband Jong Juliana uit Amersfoort en wij maken muziek op allerlei
instrumenten, zoals trom en bekkens, trompet, trombone, sousafoon, dwarsfluit, piccolo en
saxofoon. Onze muzikanten zijn in de leeftijd van 5 tot en met 16 jaar. Wij maken graag kennis
met jou!
Gratis muzieklessen!
Met onze “Music Kids” reeks bieden wij kinderen van 5 t/m 7 jaar de mogelijkheid om in 15 gratis
lessen kennis te maken met muziek maken. Misschien is “Music Super Kids” leuk, dat is voor
kinderen van 6 en 7 jaar. Dan volg je een jaar lang een soort AMV (algemene muzikale vorming).
Deze lessen starten op 8 september 2018 en zijn op zaterdag van 11.45 tot 12.30 uur (Music
Super Kids) of van 12.30 tot 13.15 uur (Music Kids en Music Super Kids).
Ben je groot genoeg om trompet, trombone, dwarsfluit, saxofoon of slagwerk te spelen? Dan kan
je op muziekles bij Scholen in de Kunst! Dat regelt Jong Juliana en je hebt dan niet alleen
muziekles, maar je gaat al snel meespelen in het Kei Stedelijk Opleidingsorkest en op exercitieles
bij ons. Want samen muziek maken is leuk!
Wat kost dat?
Music Kids is gratis. Music Super Kids kost € 10 per maand. En kies je je instrument en ga je op
muziekles, dan ga je het reguliere lidmaatschap van Jong Juliana betalen; dat is € 47 per maand.
Dat is inclusief een leen-instrument, muziekles en leerlingenorkest. Subsidie is mogelijk, tot € 450
per jaar.
Waar?
De lessen worden gegeven in het clubgebouw van Jong Juliana en dat staat op de Grote Koppel
65 in Amersfoort (schuin tegenover het Eemplein). Parkeren kan op eigen terrein.
Contact!
Johan Kelder, telefoon 033-253 8169 of e-mail jong-juliana@juliana-amersfoort.nl
www.juliana-amersfoort.nl
www.facebook.com/JulianaAmersfoort

