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Datum
7 jan
10 jan
18 jan.

Agenda
Eerste schooldag na kerstvakantie
MR-vergadering
Nieuw Ridderspoor

Informatie vanuit het team
Het eerste gedeelte van het school jaar zit er alweer op. Het team van De Tafelronde/ St.
Joris heeft de afgelopen periode hard gewerkt aan de schoolontwikkeling. Wij willen u
bedanken voor de fijne samenwerking in de afgelopen periode. We kijken terug met
elkaar op een mooie periode waarin we veel werk hebben verzet.
Het team wenst u allemaal fijne en gezellige feestdagen en alvast een heel gezond en
gelukkig 2019. Tevens wensen wij u een ontspannen vakantie. Graag zien wij u en de
leerlingen weer terug op school op maandag 7 januari.
Afscheid juf Marie-Louise .
Lieve kinderen en ouders.
De afgelopen periode hebben jullie mij niet gezien op de Sint Joris vanwege
ouderschapsverlof. In eerste instantie was het de bedoeling dat ik na het verlof weer
terug zou komen. Maar na in totaal 13 jaar op De Tafelronde, waarvan 7 op de Sint Joris,
leek het mij ook wel leuk om eens op een andere school te werken.
Nu heb ik het aanbod gekregen om een instroomgroep te gaan starten op de Marke in
Vathorst en daar heb ik ja tegen gezegd.
Ik heb jullie van alles kunnen leren maar ik heb ongetwijfeld net zoveel van jullie geleerd,
en nu ga ik een nieuwe uitdaging aan. Ik wil jullie enorm bedanken voor de fijne jaren op
de Sint Joris! En ik hoop jullie allemaal nog eens te zien!
Op vrijdag 25 januari van 13.45 uur tot 14.15 uur is er gelegenheid om gedag te zeggen.
De school zorgt voor een kopje thee/koffie met een lekker koekje.
Groetjes Marie-Louise

Afscheid juf Alieke
Juf Alieke gaat na de kerstvakantie de instroomgroep draaien op de Marke, een van de
andere scholen van KPOA.
Gelukkig hebben we Len van Spriel bereid gevonden haar taak over te nemen.
Len werkt op woensdag in groep 1/2 A en op donderdag in groep 1/2 B.
We willen juf Alieke bedanken voor haar inzet en betrokkenheid en wensen haar veel
plezier op de Marke.

Kerst viering

Donderdagmorgen zijn we met alle leerlingen naar de
St. Xaveriuskerk geweest.
Daar hebben we het kerstverhaal gehoord. Vanuit alle
groepen kwamen er spelers om het verhaal te spelen.
De andere leerlingen hadden een lied ingestudeerd wat
door gitaarspel werd begeleid. Het was een mooi
samenzijn.
‘s Avonds kwamen de
leerlingen prachtig aangekleed
naar school voor het kerstdiner in de klas.
De ouderraad zorgde voor de aankleding op het plein, de
warme chocomelk en glühwein. Dank voor alle hulp. We
kunnen terugkijken op een geslaagd kerstfeest op school.

Luizenzakken
Lang gewacht en stil gezwegen……..

De luizenzakken zijn weer voorradig op school!

Kerstlichtjestocht in de Binnenstad 22 december
Zaterdag 22 december wordt de Franciscus
Xaveriuskerk voor eventjes omgetoverd tot
een paleis. Koning Herodes weet te
vertellen dat er een kind geboren is, maar
waar dat is weet hij niet. Hij stuurt je
daarom in het donker zijn paleis uit om op
zoek te gaan naar de stal. Langs een route
van lichtjes door de stad kruisen herders en
schapen, dansers, zangers, muzikanten en
nog veel meer je pad op onverwachte
momenten. Loop mee! De tocht is 1 km
lang. Als je alles wilt zien en beleven duurt
de reis ongeveer 45 minuten en het is te
doen met kinderwagens en buggy’s. Aan
het eind van de tocht is er warme
chocolademelk en glühwein.
Tussen 17.00 tot 18.30u kun je je melden in
het paleis van de koning, de Franciscus
Xaveriuskerk, ’t Zand 29 in Amersfoort.
Kinderen kunnen een uurtje vooraf in de
Johanneskerk terecht om alvast sterretjes
te maken.
Voor de lichtjestocht hoef je je niet op te geven, als je vooraf sterretjes wilt maken in de
Johanneskerk willen ze dat wel graag weten: opgeven@johanneskerk.nl
Josephine van Pampus: jvanpampus@casema.nl
Diederiek van Loo: dvanloo1000@gmail.com

