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Datum
13 februari
15 februari
19 feb. en 20 feb.
18 feb. en 21 feb.
22 februari

Agenda
Studiedag alle leerlingen zijn vrij
Rapporten gaan mee groep 3 t/m 8
Oudergesprekken nav het rapport
Definitieve adviesgesprekken VO groep 8
Nieuw Ridderspoor

Informatie vanuit het team
Procedure werving nieuwe directeur
Vanaf het schooljaar 2019-2020 krijgt De Tafelronde/ St. Joris een nieuwe directeur. In de
aanloop naar de sollicitatieprocedure wordt er een profiel opgesteld waarin staat
omschreven wat voor directeur de school nodig heeft. De afgelopen weken is er met het
team en de leerlingen gesproken over het profiel van de nieuwe directeur. Het is
belangrijk dat we nadenken over wat voor een school wij (willen) zijn en wat voor type
directeur past bij onze school en ons team. Ook u als ouders bent uitgenodigd om aan te
geven wat de wensen zijn m.b.t. de nieuwe directeur. Het is fijn om te zien dat veel
ouders hun input hebben gegeven. Dank daarvoor!
De MR gaat nu verder met het opstellen van een profielschets. Van alle input die
gegeven is, wordt een profielschets gemaakt. Gisteren (donderdag 7 februari) heeft het
College van Bestuur een gesprek gehad met de MR over de procedure en het tijdpad.
Zodra hier meer over bekend is, wordt u uiteraard geïnformeerd.

Studiedag 13 februari
Op woensdag 13 februari hebben alle leerlingen vrij en heeft het team van De Tafelronde/
St. Joris een studiedag. Deze dag gaan we aan de slag met het analyseren van de
onderwijsopbrengsten. Daarna zal er door de leerkrachten een plan van aanpak gemaakt
worden.
In de middag staan er twee onderwerpen op de agenda:
- Visie op het leren van het jonge kind. Maartje van Lieshout doet een opleiding om
specialist “Jonge Kind” te worden. Zij heeft een onderzoek gedaan en geeft deze
middag een terugkoppeling aan het team.
- De jaarlijkse studiemiddag ABC Kruiskamp-Koppel is op deze middag gepland.
Deze keer houden we ons bezig met 'talentontwikkeling' en is er een inspirerende spreker
uitgenodigd. Luk Dewulf zal ons op inspirerende wijze ons eigen talent laten ontdekken
en daarnaast handvatten geven in het dagelijkse werk met de kinderen.

Meer informatie over Lukdewulf kunt u vinden op:
https://www.kiezenvoortalent.be/luk-dewulf-spreker

Schoolontwikkeling Begrijpend lezen
Tijdens de vorige studiedag hebben de leerkrachten van de groepen 4 t/m 8 een training
begrijpend lezen (Nieuwsbegrip) gehad. De leerkrachten van groep 1 t/m 3 hebben een
training begrijpend luisteren gehad. Als vervolg op deze training vinden er op donderdag
14 februari klassenbezoeken plaats in de groepen 4 t/m 8 en en zal de les Nieuwsbegrip
geobserveerd worden door Annemiek van de Kamp van de CED groep.
Hiermee willen we bereiken dat lessen en met name de regels en routines in alle groepen
op de zelfde manier worden gehanteerd. Een ander doel is om de resultaten van
begrijpend lezen naar een hoger plan te tillen.

Bericht uit groep 1/2
'Wij hebben het in de groepen 1/2 over dino's. Dit liedje hebben we al vaak geluisterd,
bekeken, gezongen èn gedanst.' Via de volgende link kunt u een filmpje zien van het
liedje over de dino’s:

https://www.youtube.com/watch?v=IgYTmedQCl8
ABC / Minecraft week 20 t/m 22 februari.
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 wilt.
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. Momenteel wordt een
nieuwe server ontwikkeld waarbij blokken niet onbeperkt gratis zijn, maar geld of punten
kosten.
Om de thema's en doelstellingen van B.Slim op een speelse manier onder de aandacht te
brengen bij jongeren wordt het spel Minecraft gekoppeld aan B.Slim. Tijdens de
themaweek kunnen leerlingen blokken of 'Minecraft geld' verdienen door te bewegen en
gezond te eten. De week wordt afgesloten met een Minecraft Bouwwedstrijd waarbij de
verdiende blokken moeten worden gebruikt om in teams van 5 een bouwopdracht uit te
voeren. Deze bouwopdracht kan zowel creatief, technisch als thematisch van aard zijn.
Bijvoorbeeld 'wie bouwt het meest duurzame schoolgebouw'. Ook leren de
deelnemers omgaan met geld omdat de bouwblokken zorgvuldig moeten worden
'aangekocht.’ De groepen 5 t/m 8 zullen aan deze activiteit deelnemen.

Prijs minimarathon Amersfoort

Tijdens de Marathon Amersfoort van 10 juni 2018 hebben er veel leerlingen van de
Tafelronde meegelopen. Ook heeft juf Anna trainingen verzorgd om goed voorbereid op
de mini-marathon aan de start te komen.
De meeste deelnemers waren leerlingen van de Tafelronde. Daarvoor hebben we deze
beker gewonnen. De tweede prijs was gratis looptrainingen voor de leerlingen van de
Tafelronde/ St Joris. Het zou leuk zijn als veel leerlingen van onze school hieraan mee
gaan doen. Hoe cool is het om straks in juni weer met een groot aantal leerlingen aan de
start te verschijnen!!

