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Datum
4 maart
5 maart
15 maart.

Agenda
Studiedag leerlingen zijn vrij
Start school
School dicht ivm Staken leerkrachten /
Nieuw Ridderspoor

Informatie vanuit het team Studiedag 4 maart
Op maandag 4 maart staat de volgende studiedag gepland. Deze dag gaan we met
verschillende onderwerpen aan de slag. We starten de dag met een presentatie van de
tussenopbrengsten. Alle leerkrachten presenteren de (tussen)resultaten van hun groep.
Met elkaar gaan we hierover in gesprek zodat het plan van aanpak verder aangescherpt
kan worden. Een ander onderwerp is het bespreken van het schoolplan. Met het team
gaan we de gezamenlijke ambities voor de toekomst bespreken. Wat zijn onze ambities
en op welke manier willen we deze gaan realiseren?
In de middag krijgen de leerkrachten van de groepen 1 t/m 3 een training begrijpend
luisteren. De leerkrachten van de groepen 4 t/m 8 krijgen een training begrijpend lezen.
Dit is een vervolg op de trainingen die de leerkrachten tijdens de studiedag van 6
december hebben gehad. Kortom een studiedag met interessante en inspirerende
onderwerpen.

Landelijke staking vrijdag 15 maart
De Algemene Onderwijsbond (AOB) heeft een landelijke staking aangekondigd op 15
maart voor leraren in het basisonderwijs, het middelbaar onderwijs en het hoger
onderwijs. Het zou de eerste keer zijn dat leerkrachten op alle niveaus op dezelfde dag
staken. Met de actie hopen de bonden druk te zetten op de politiek om meer te
investeren in het onderwijs en daarmee “dalende leerling prestaties en de lerarentekorten
tegen te gaan. Volgens de AOB de “structureel 2,9 miljard nodig, voor primair tot en met
hoger beroepsonderwijs”. De bond wil dat er in deze kabinetsperiode al een begin wordt
gemaakt met extra investeringen.
De staking is onderdeel van een week actievoeren voor meer investeringen in het
onderwijs, schrijft de AOB. De week wordt afgesloten met een protest op het Malieveld in
Den Haag.
Volgens een raming van het ministerie zal het lerarentekort in 2022 opgelopen zijn tot
4.100 voltijdbanen, in 2027 tot 11.000. De werkdruk in het onderwijs is te hoog. Ook
ervaren leraren hun werk als emotioneel belastend en liggen de lonen laag.

Binnen De Tafelronde/ St. Joris is de stakingsbereidheid erg groot. Vandaar dat er
besloten is dat er op 15 maart geen onderwijs gegeven wordt. De school is dicht! Hopelijk
heeft u begrip voor deze beslissing. Wij willen u vragen om uw kind(eren) thuis te houden
om deze staking te ondersteunen. Heeft u echt geen opvang voor uw kind wilt u dat dan
mailen naar tafelronde@kpoa.nl. Er wordt dan op school opvang geregeld. Er wordt geen
onderwijs gegeven.

Groep 7
U zult het vast gemerkt hebben dat juf Eefje uit groep 7 niet meer op school werkzaam is.
De organisatie op de Tafelronde St. Joris past niet bij haar als startende leerkracht.
Vandaar dat er een andere school binnen het KPOA gezocht is voor haar. Gelukkig
hebben we een structurele oplossing gevonden voor deze groep.
De ouders zijn hierover, middels een brief, ingelicht.

Carnaval op school
Vanmorgen kwamen bijna alle leerlingen
uitgedost op school om het Carnavalsfeest te
vieren. Nadat ze over de catwalk hadden
gelopen startte voor de bovenbouw het
handelsspel: De leerlingen kregen een start
bedrag waarmee ze kleding moesten kopen
om hun poppetje aan te kleden. Door goede
strategieën te bedenken en goed in te kopen
en te verkopen ging het ze lukken deze
opdracht te vervullen.
De onderbouw leerlingen volgde een circuit met verschillende activiteiten.
De ouderraad zorgde voor een lekkere lunch. Dank jullie wel.
Om 12.00 uur startte de Joris’ Got Talentshow. Wat hebben de leerlingen het goed
gedaan. Er waren veel muzikale acts bij. De jury, bestaande uit meester Geert, juf
Anneke, en juf Ingrid, hadden het erg moeilijk om uit zoveel goede deelnemers een
winnaar te kiezen.
De uitslag is:
derde prijs Gijs en Madelief groep 5
tweede prijs Ivo uit groep 7
eerste prijs Oscar uit groep 6
Allemaal gefeliciteerd met jullie prijs.

Info uit groep 3
Allemaal lezende ridders en jonkvrouwen in groep 3
In de periode van de zomervakantie tot eind januari hebben de kinderen in groep 3 hard
gewerkt om alle letters te leren. Dit is gelukt! Om dit te vieren hebben we, met hulp van
groep 7, het letterfeest gevierd. Er was een speurtocht naar alle letters en als alle letters
gevonden waren kregen de kinderen een letterdiploma.
In de weken tussen de kerstvakantie en de voorjaarsvakantie hebben de kinderen van
groep 3 gewerkt aan het tijdperk ‘ridders en kastelen’. Tijdens het thema hebben de
kinderen veel geknutseld en ook een lied ingestudeerd over ridder Pim. Het lied hebben
de kinderen in volle borst gezongen tijdens de tentoonstelling.

ABC informatie Minecraft
Het digitale spel Minecraft is al jaren één van de populairste games onder kinderen van 8
tot 14 jaar. Het kan het beste vergeleken worden met digitale Lego; Je hebt een oneindig
aantal blokken van verschillende soorten materiaal en je kan bouwen wat je wil. Het
Medialab van De Bibliotheek Eemland is al drie jaar gespecialiseerd in het organiseren
van Minecraft bouwwedstrijden voor klassen waarbij op een beveiligde server wordt
gewerkt aan creatieve en technische opdrachten.
Dit jaar hebben ze de primeur voor de BSlim Minecaft week. Op alle ABC scholen in
onze wijk zijn door de SRO sportieve activiteiten organiseert waarbij de leerlingen punten
konden verdienen.
Zo kregen ook punten voor gezond eten en bewegen. Deze punten werden omgewisseld
voor extra blokken in het spel. De bouwopdracht was:
‘Ontwerp een gezond nieuw schoolplein’

Bovenstaande
leerlingen hadden de
meeste punten gehaald voor gezond eten en bewegen.
Per groep kwam er een winnaar uit de bus die de bouwopdracht het beste had vervuld.
De winnaars zijn:
groep 5: Sjoerd en Keeva,
groep 6 : Kai en Ozan
groep 7 : Huib en Yaro
groep 8 : Mels en Emre
Deze leerlingen gingen vrijdag naar de finale. Hier kregen ze de opdracht:
“Bouw een duurzaam en sportieve buurttuin die tussen de twee scholen ligt”
Er werd gelet op de volgende punten:
- Natuur
- Ruimte om te spelen
- Realistisch en duurzaam.
Tijdens het bouwen was er een filmploeg van het jeugdjournaal aanwezig. Vanavond om
19.00 uur zal het dan ook worden uitgezonden.
De winnaars waren de groep 8 leerlingen van de Vlindervallei en de Tafelronde St. Joris
De beker werd door wethouder Tiggelaar van de gemeente Amersfoort uitgereikt.

We wensen jullie allemaal een hele fijne voorjaarsvakantie.
Voor sommige veel plezier in de sneeuw of met Carnaval en zien elkaar 5 maart weer op
school.

Carnaval 2019
Er is een speciaal feestprogramma, met een heuse catwalk loop, een
spelochtend en voor de bovenbouw kinderen is er om twaalf uur De Joris Got
Talent Show. De onderbouwkinderen kunnen na het middageten kiezen uit
een paar activiteiten. Kinderen die meedoen aan de Talentenshow, moeten
eraan denken alle spullen mee te nemen die ze daarvoor nodig hebben.

