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Kalender
27-04 Koningsdag leerlingen vrij
30-04 Meivakantie t/m 11-05
16-05 Luizenkammen
17-05 Gesprekkenplanner

024-3581176

21-05 2e Pinksterdag, alle leerlingen zijn vrij
e-mail: directie@jorisheumen.nl

24-05 Berichtje nummer 10
website: www.jorisheumen.nl

EVEN BIJPRATEN

ouders voor alle hulp bij het praktisch verkeersexamen leerjaar 7 en 8, de Koningsspelen en het
schoolreisje. We kijken terug op mooie activiteiten.

Nationale Buitenlesdag
Tijdens de derde editie van de Nationale Buitenlesdag 10 april 2018 j.l. kregen leerlingen op maar
liefst 2400 scholen in heel Nederland buiten les; een groei van maar liefst 40% t.o.v. 2017!
Ook onze school heeft hieraan meegedaan.
De volgende Nationale Buitenlesdag is op dinsdag 2 april 2019
Voor meer informatie kijk op www.buitenlesdag.nl
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Na de meivakantie:







Bag 2 school actie 14 mei – 23 mei (zie info verderop in deze nieuwsbrief).
Woensdag 16 mei adoptie monument (meer info verder op in deze nieuwsbrief).
Maandag 28 mei bezoek van het auditteam SPO Condor bij ons op school
(kwaliteitsonderzoek).
Woensdag 30 mei Stakingsdag (meer informatie volgt). Houd er rekening mee dat er geen les
gegeven wordt op deze dag.
Donderdag 14 juni studiedag St. Joris (alle leerlingen vrij)
Dinsdag 19 juni thema onderzoek inspectie dyslexie.
De St. Joris wordt tijdens dit bezoek niet beoordeeld, het betreft een zogenaamd ‘thema
onderzoek’. Het thema waar de inspectie meer zicht op wil krijgen is het leesonderwijs en de
zorg rondom leerlingen met leesproblemen, extra aanpakken en dyslexie. Dit onderzoek wordt
op meer dan 200 scholen uitgevoerd om een beeld te krijgen van het huidige aanbod, de
verdieping, de intensiveringen en de verwijzingen. Uiteraard gebruiken wij de aanbevelingen
die hieruit voortkomen om ons onderwijs nog beter vorm te geven. Hierover informeren we u
te zijner tijd.

Schooljaar 2018-2019
Komend schooljaar gaan wij werken met 5 groepen. Per 1 oktober 2018 verwachten wij 119
leerlingen op onze school te hebben.
De verdeling van de groepen ziet er hetzelfde uit als dit schooljaar.
1. Groep 1 / 2
2. Groep 2 / 3
3. Groep 4 / 5
4. Groep 6 / 7
5. Groep 7 / 8
De komende periode gaan wij de verder met de verdeling van de leerlingen en het inzetten van het
personeel op de groepen.
Groep 1 / 2 heeft komend schooljaar geen 7 vrijdag ochtenden extra vrij meer.
In overleg met het team en de MR is hiervoor gekozen om in 8 jaar tijd net iets meer rest-uren te
hebben om in te kunnen zetten bij calamiteiten. Komend schooljaar is daardoor de urenverdeling op
onze 3 scholen in Heumen, Overasselt en Nederasselt gelijk getrokken. Bijkomend voordeel is dat we
op deze manier extra ruimte hebben om te investeren in de onderbouw en dat leerkrachten meer
passend bij hun urenaanstelling lesuren geven.

Fijne Koningsdag!
Geniet van de vakantie en tot maandag 14
mei.
Namens het team St. Joris
Monique Vromen
Meerscholen directeur
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Adoptie monument op woensdag 16 mei 2018
Zoals u waarschijnlijk weet hebben wij als school het Monument, gelegen aan de Monumentweg in
Heumen, ter ere van de gesneuvelde oud-strijders van het Grensbataljon I-26 R.I. geadopteerd.
Daaraan verbonden is er de traditionele en jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst. Deze vindt dit jaar
plaats op woensdag 16 mei. U bent daarbij van harte welkom! De groepen 6, 7 en 8 zullen in een
stille tocht met genodigden naar het monument lopen. Daar zullen onder andere bloemen worden
gelegd, kaarsjes worden aangestoken, 1 minuut stilte worden gehouden en het Wilhelmus worden
gezongen. Om circa 11.10 uur zullen de groepen vanaf het schoolplein vertrekken richting het
monument.

NIEUWS UIT DE GROEPEN
GROEP 1-2: juf Marjan/ juf Lilian/ juf Almasa

Thema
De afgelopen maand hebben we aandacht besteed aan bekende kunstenaars.
De kinderen hebben geverfd, getekend, gekleid en geknutseld. Grote werken
van Piet Mondriaan, Vincent van Gogh, Rembrandt van Rijn en Jac Maris
stonden centraal. De kinderen kunnen hier dan ook van alles over vertellen.
We hebben zelfs in de gang een expositie gemaakt van alle gemaakte
kunstwerken. Het mooiste kunstwerk is ingepakt en krijgt u tijdens Moederdag.
Geniet met elkaar van deze mooie dag.
Na de vakantie starten we met het thema Kriebelbeestjes. De leskist van Pieter de pier staat centraal
tijdens deze 4 weken evenals de letters v, aa en cijfers 8 en 18.
Koningsspelen en schoolreisje
Wat hebben de kinderen genoten van deze dagen. Tijdens de Koningsspelen waren de kinderen
actief bezig met allerlei spelletjes en bezochten alle kinderen 2 workshops. Vooral de workshop dans
met o.a. Zumba van juf Diny en juf Almasa vonden we erg swingend en leuk. Met de zon erbij was het
een stralende dag.
Ook het schoolreisje verliep super. Het was een gezellige dag waarbij de kinderen heerlijk hebben
gespeeld. Het waren dagen om trots te zijn op onze kinderen!
Zonder ouderhulp was dit alles niet mogelijk geweest. Hulp- en rijouders BEDANKT.
Tijdens deze dagen zijn er de nodige foto’s gemaakt. Deze zijn o.a. te zien op onze schoolsite.
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Nieuwe leerlingen
Isabel en Linda worden binnenkort 4 jaar. Na de meivakantie starten ze allebei bij ons in de groep.
We wensen ze fijne en leerzame schooljaren op basisschool St. Joris.
Meivakantie
Fijne vakantie allemaal!
Heeft u vragen en of opmerkingen dan kunt u ons altijd persoonlijk of via de mail bereiken.
lilian.mooij@jorisheumen.nl
marjan.lucassen@jorisheumen.nl
almasa.letic@jorisheumen.nl
Groetjes, juf Lilian, juf Almasa en juf Marjan

GROEP 2-3: juf Gemma / juf Lisette
Thema kunstenaars
De afgelopen maand hebben we aandacht besteed aan bekende kunstenaars.
De kinderen hebben geverfd, getekend, gekleid en geknutseld. Grote werken
van Piet Mondriaan, Vincent van Gogh, Rembrandt van Rijn en Jac Maris
stonden centraal. Bij de ingang van groep 1/2 hebben we zelfs in de gang een
expositie gemaakt van alle gemaakte kunstwerken.
Wie weet staat er nog een kunstwerk te wachten als verrassing voor ‘mama’ op
Moederdag…
Thema kriebelbeestjes
Na de vakantie starten we met het thema Kriebelbeestjes. De les kist van Pieter de pier staat centraal
tijdens deze 4 weken, waarbij we natuurlijk ook op zoek gaan naar kleine kriebelbeestjes!
Na de vakantie krijgen alle kinderen weer een nieuwe plaats in de klas.
Koningsspelen en schoolreisje
Tijdens beide dagen liet het zonnetje zich goed zien, wat een geluk!
Bij de Koningsspelen waren de kinderen actief bezig met allerlei spelletjes en bezochten alle kinderen
2 workshops. De dag sloten we af met een lunch.
Het schoolreisje was ook een hele gezellige dag. Groep 2 ging mee naar Brakkefort, onder
begeleiding van juf Marjan. Groep 3 ging naar Toverland. Alle kinderen hebben deze dag fijn kunnen
spelen!
Ouders die zich op welke manier dan ook hebben ingezet om de Koningsspelen en het schoolreisje
mogelijk te maken: BEDANKT!
Meivakantie
Wij wensen u een hele fijne en zonnige vakantie toe en tot 14 mei!
Heeft u vragen en of opmerkingen dan kunt u ons altijd persoonlijk of via de mail bereiken;
gemma.sanders@jorisheumen.nl of lisette.rutten@jorisheumen.nl
Groetjes van juf Lisette en juf Gemma
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GROEP 4-5: meester Teun / juf Linda
Koningsspelen & Schoolreis
Wat een geweldige dagen waren het. Het weer zat mee, de clinics en spellen vielen goed in de
smaak en ook Toverland was een prachtige locatie voor onze schoolreis. Er zijn door verschillende
ouders foto's gemaakt van de schoolreis, die wij z.s.m. op de website van school (en eventueel de
klassenpagina) willen gaan plaatsen. Dank voor alle hulp van ouders op deze twee mooie en
intensieve dagen!
Bag2School
De kinderen hebben informatie en zakken voor de nieuwe bag2school actie ontvangen. De
kledinginzamelingsactie zelf is in de week na de meivakantie.
Bezoek aan de imker
Wij hebben genoeg rijouders kunnen regelen voor ons uitje naar de imker op dinsdag 11 juni. Dank
daarvoor! Rijouders krijgen t.z.t. nog een mailtje met definitieve ophaal- en wegbreng informatie.
Wij willen iedereen een hele fijne meivakantie toewensen en zien jullie graag op maandag 14 mei
weer terug op school!
Juf Linda en meester Teun
GROEP 6-7: juf Kim / juf Silvia
Koningsspelen
Deze dag was een groot succes met prachtig weer! De kinderen hebben deze dag genoten van de
verschillende clinics en spellen.
Schoolreisje
Wat hebben we een schik gehad in Toverland!
Van glijbanen, trampolines tot achtbanen, er was voor ieder wat wils.
De kinderen (en ouders) hebben echt zichtbaar genoten.
Bag2School
De kinderen hebben een flyer en een zak voor de nieuwe bag2school actie ontvangen. Meer
informatie te vinden is elders in dit berichtje.
Adoptie monument; herdenking woensdag 16 mei
Zoals u waarschijnlijk weet hebben wij als school het Monument ter ere van de gesneuvelde oudstrijders van het Grensbataljon I-26 R.I. geadopteerd. Daaraan verbonden is er de traditionele en
jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst. Deze vindt dit jaar plaats op woensdag 16 mei. U bent daarbij
van harte welkom! De groepen 6, 7 en 8 zullen in een stille tocht met genodigden naar het
monument lopen. Daar zullen onder andere bloemen worden gelegd, kaarsjes worden aangestoken,
1 minuut stilte worden gehouden en het Wilhelmus worden gezongen. Zou u zo vriendelijk willen
zijn om uw kind op deze woensdag een onverpakte (geplukte) bloem mee te geven naar school
om bij het monument neer te kunnen leggen. Om circa 11.10 uur zullen de groepen vanaf het
schoolplein vertrekken richting het monument.
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Heemtuin
Op donderdag 17 mei gaan we ’s middags met de klas naar de Heemtuin.
We zullen daar een les krijgen over bloemen.
Wij wensen u een fijne koningsdag toe en een (hopelijk) zonnige voorjaarsvakantie!
Juf Silvia en juf Kim
GROEP 7-8: juf Diny / juf Lisette
Adoptie monument; herdenking woensdag 16 mei
Zoals u waarschijnlijk weet hebben wij als school het Monument ter ere van de gesneuvelde oudstrijders van het Grensbataljon I-26 R.I. geadopteerd. Daaraan verbonden is er de traditionele en
jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst. Deze vindt dit jaar plaats op woensdag 16 mei. U bent daarbij
van harte welkom! De groepen 6, 7 en 8 zullen in een stille tocht met genodigden naar het
monument lopen. Daar zullen onder andere bloemen worden gelegd, kaarsjes worden aangestoken,
1 minuut stilte worden gehouden en het Wilhelmus worden gezongen. Zou u zo vriendelijk willen
zijn om uw kind op deze woensdag een onverpakte (geplukte) bloem mee te geven naar school
om bij het monument neer te kunnen leggen. Om circa 11.10 uur zullen de groepen vanaf het
schoolplein vertrekken richting het monument.
OVERIGE BERICHTEN

Kledinginzamelingsactie
Op 23 mei stopt de Bag2School bus voor de tweede keer bij onze school.
Naast bruikbare kleding mogen ook lakens, dekens, gordijnen, knuffelbeesten, schoenen, riemen en
handtassen worden ingezameld.
Mocht je in de mei vakantie de onweerstaanbare drang krijgen om eens flink op te ruimen, denk aan
de OR-pot en bewaar je kleiding en textiel in een plastic (vuilnis)zak voor deze
kledinginzamelingsactie. Inzamelen start direct na de meivakantie op maandag 14 mei.
Vertel het ook aan je hele familie en al je vrienden en buren. Per kilo kleding/textiel wordt er 30 cent
uitgekeerd aan de OR -pot. Hoe meer kilo’s we inzamelen, des te hoger de opbrengst! Doe jij dan ook
weer mee?
Contactpersoon namens OR Annemiek Klabbers (06-24642588 of annemiek@klabbers.info)
Heb je opmerkingen, vragen en/of suggesties aarzel niet om één van ons persoonlijk te benaderen of
neemt contact met ons op via or@jorisheumen.nl
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Korfbal
Hoi allemaal,
Wie van jullie vind het leuk om ons korfbalteam
team bij SV Heumen te komen versterken?
Kom je een keer bij ons kijken? Je mag vrijblijvend
een paar keer mee komen trainen. Wij trainen
(van 5 jaar t/m 8 jaar) op de woensdag avond om
17 uur tot 17.45 uur in de Terp.
Hopelijk zien wij jullie snel.
Meer informatie is te vinden op: www.svheumen.nl
Groetjes
Nyncke, Yfke, Iris, Benthe, Lotte, Suze, Isa en Jindy

Ga je mee op zomerkamp met de SKJ?
Hou jij van avontuur, slapen in een echte tent en gave spellen
spelen? In de zomervakantie organiseert de SKJ uit Nijmegen
hele leuke kampen voor basisschoolkinderen, al 35 jaar!
Op kamp slaap je in een tent en overdag speel en eet je met je
leeftijdsgenootjes. En dat allemaal middenin het bos. Het hele jaar door knutselen de vrijwilligers aan
een thema voor het zomerkamp. Decor, speciale spellen en toneel zorgen ervoor dat je op kamp
ieder jaar weer in een nieuw verhaal terecht komt. In welk avontuur we dit jaar belanden, is natuurlijk
nog een verrassing!
Elk jaar zijn er 4 kampweken voor basisschoolkinderen vanaf 7 jaar en is er een minikamp voor
kinderen van 6 en 7 jaar. Lijkt het je leuk om mee te gaan op kamp? Kijk dan eens op onze website:
www.skj.nl. Daar staat alle informatie over de kampweken en de inschrijving. Het kamp is voor
iedereen betaalbaar, zodat iedereen ook meekan.
Uitnodiging Dodenherdenking 2018 ( Gemeente Heumen)
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Op vrijdag 4 mei 2018 vindt de jaarlijkse gemeentelijke Dodenherdenking plaats met dit jaar als
thema "Jaar van verzet" Dit thema speelt bij de herdenking een centrale rol.
Kerkdienst
Allereerst is er om 18.30 uur een dienst in de kerk van Overasselt (H. Antonius Abt Kerk,
Hoogstraat 5).
Daarna, rond 19.15 uur wandelt de stoet naar het Bevrijdingsmonument aan de Schoonenburgseweg
in Overasselt.
Daar wordt de herdenking gehouden. Ouders en kinderen kunnen bij de kerk in Overasselt aansluiten
of rechtstreeks naar het monument gaan.
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Herdenking bij het Bevrijdingsmonument
De herdenking begint om ongeveer 19.45 uur, met onder andere een toespraak en gedicht. Er is
gezorgd voor een muzikale omlijsting. Om 20.00 uur wordt twee minuten stilte in acht genomen.
Daarna worden kransen en bloemstukken gelegd. Kinderen krijgen de gelegenheid om bloemen bij
het monument te leggen. Na afloop van de herdenking is er een mogelijkheid om na te praten in
Verenigingsgebouw Overasselt ( Willem Alexanderstraat 1).
Wij zien uit naar uw aanwezigheid!
Gemeente Heumen
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