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Kinderboekenweek 
Beste ouder(s)/verzorgers,       
Op woensdag 3 oktober start de 
Kinderboekenweek.  
Het thema van dit jaar is: 
‘Vriendschap!’  
 
Tijdens de Kinderboekenweek 2018 besteden we 
volop aandacht aan vriendschappen en aan lezen.  
 
De afsluiting van de Kinderboekenweek vindt dit jaar 
plaats op vrijdagochtend 12 oktober en is alleen voor 
de kinderen bedoeld. We sluiten de 
kinderenboekenweek af met een minitentoonstelling 
van winnaars van de tekenwedstrijd (groep 1 t/m 4) en 
een voordracht van winnaars van de 
gedichtenwedstrijd (groep 5 t/m 8). De prijzen voor de 
winnaars zijn een Zilveren Penseel en een Gouden 
Griffel.  
 

Studiedag team. 

Afgelopen maandag heeft ons 
schoolteam een zeer afwisselende 
en leerzame studiedag gehad. 

 
Wij zijn met de volgende onderwerpen aan de slag 
gegaan: 
 Begeleiding van kinderen die moeite hebben met 

lezen en kinderen met dyslexie. Passend aanbod 
en klassenorganisatie? 

 Het belang van kind-ouder-leerkrachtgesprekken, 
de verwachtingen en de werkwijze. 

 Digitale geletterdheid. De ontwikkeling van de 
leerlijn ICT-vaardigheden bij de kinderen op onze 
school. 

 De mogelijkheden van de oefensoftware bij onze 
taal- en spelling methode Staal. 

 Het versterken van sociale vaardigheden van 
kinderen middels coöperatieve werkvormen. 

 De introductie van het projectplan “Culturele 
competenties drama”. 

 Terugkoppeling van het tevredenheidsonderzoek 
(ouders en personeel) april 2018. Benoemen van 
verbeterpunten. 

 Focus bepalen bij het jaarplan voor 2018-2019. 
 

 
 

Kind-ouder-leerkrachtgesprekken. 
Volgende week hebben wij bij ons op school de eerste 
formele gesprekken. Dit zijn de 
“kennismakingsgesprekken”.  
 
Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen ouders en 
leerkrachten over en weer met elkaar kennismaken. 
Ook kunnen zij de eerste ervaringen van het kind 
uitwisselen en de verwachtingen voor dat schooljaar 
uitspreken. Immers een goede samenwerking tussen 
ouders en leerkracht(en) is van belang voor de 
ontwikkeling van het kind. 
 
Dit schooljaar zullen deze gesprekken 
als pilot plaatsvinden in de vorm van 
een driehoeksgesprek oftewel kind-
ouder-leerkracht gesprek.  
 
Wij doen dit in de groepen 1 t/m 8. Het doel van deze 
vorm is om MET de kinderen. Wij willen hiermee 
bereiken dat kinderen meer betrokkenheid en 
eigenaarschap hebben bij hun ontwikkeling.  
 
Praten over leren is soms voor jonge kinderen nog 
ingewikkeld. Toch wordt in de onderbouw de basis 
gelegd voor het voeren van leergesprekken. Vanaf 
jonge leeftijd kunnen ze leren hoe ze kunnen denken 
en praten over leren. Daarom willen wij gaan ervaren 
hoe we dit gesprek met jonge kinderen kunnen gaan 
vormgeven. Zodat er al een goede basis wordt gelegd. 
 
Hoewel wij op de studiedag hebben gesproken over 
onze visie op deze driehoeksgesprekken en mogelijke 
bespreekpunten, hebben wij dit nog niet vastgelegd. 
Wij zijn van mening dat wij het eerst willen gaan 
ervaren om vervolgens samen de schoollijn te 
definiëren. Wanneer u meerdere kinderen bij ons op 
school heeft kunt u dus verschillen in deze gesprekken 
ervaren. Wij horen graag uw ervaring. 
Uiteraard zal er ook verschil zijn in de wijze waarop 
het gesprek wordt gevoerd en de rol van het kind. Dit 
is namelijk ook afhankelijk van de leeftijd en 
ontwikkeling. 
 
Wanneer u graag met de leerkracht(en) nog iets 
bespreekt zonder het bijzijn van uw kind, maakt u hier 
dan met de leerkracht(en) een nieuwe afspraak voor. 
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Berichtje van juf Gemma 
 
Beste ouders en 
verzorgers van 
basisschool St. Joris,  
Voor mij breekt er binnenkort een nieuwe tijd aan. 
Zoals u weet ga ik aan de slag met een nieuwe 
uitdaging als intern begeleider van een andere school. 
 
Dat neemt niet weg dat ik het jammer vind dat ik de 
Joris achter me laat. Ik heb met ontzettend veel plezier 
op de Joris gewerkt en een zeer leerzame tijd achter 
de rug waar ik de leerkracht ben geworden die ik 
graag wil zijn! 
 
Ik wil u bedanken voor de prettige samenwerking, 
fijne gesprekken, steun, feedback, lieve woorden en 
dergelijke. 
 
Hopelijk tot ziens!  
Lieve groet van juf Gemma 
 

Appelgeld en ouderbijdrage. 
Heeft u nog aan het appelgeld en de 
vrijwillige ouderbijdrage gedacht?  
 

Het appelgeld is voor het fruit dat de leerlingen iedere 
ochtend krijgen. De vrijwillige ouderbijdrage wordt 
onder andere besteed aan het schoolreisje en 
feestelijke activiteiten op school.  
 
Het appelgeld bedraagt €20,- en de vrijwillige 
ouderbijdrage €28,50 per kind. Samen maakt dit 
€48,50 per kind.  
 
Zou u het bedrag vóór 1 oktober willen overmaken 
naar rekeningnummer NL74RABO0122001540 t.n.v. 
Oudervereniging basisschool St. Joris o.v.v. appelgeld / 
vrijwillige ouderbijdrage en naam en groep van de 
leerling?  

Dit mag ook als één totaalbedrag per gezin.  

Voor vragen kunt u contact opnemen met de 
ouderraad via or@jorisheumen.nl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws uit groep 1-2 
 
 
 
 
 
 
 

Thema 
Ons tweede thema van dit jaar is Vriendschap. Vanuit 
Kleuterplein werken we met het thema communicatie.  
We praten, lezen, zingen en spelen over allerlei dingen 
die met boeken, schrijven, spreken en luisteren te 
maken hebben. Welke boeken lees jij graag? Hoe 
verstuur je een pakketje? Hoe lees je een boek? 
Op onze klassensite vindt u enkele spelletjes voor 
thuis die goed bij dit thema passen.  
De letters l, oo, m, b en de cijfers 1 en 11 staan 
centraal tijdens deze 4 weken. 
 
Dierendag 
Donderdag 4 oktober mogen de kinderen een 
dierenknuffel mee naar school brengen.  
 
Infoavond 
De informatieavond is goed verlopen. Hartelijk dank 
voor uw aanwezigheid en betrokkenheid. 
De PowerPointpresentatie van deze avond is te vinden 
op de Jorissite, groep 1-2. 
Foto’s van onze school en deze PowerPoint zijn te 
bekijken via een beveiligde site. U kunt bij ons terecht 
voor het opvragen van de codes die nodig zijn om in te 
loggen.  
 
Onze klassenouders zijn: Anne, de moeder van Aimée. 
Onze biebouder is Simon, de vader van Lucas. 
Bij voorbaat hartelijk dank voor jullie inzet. 
 
 
Lettertafel  
In de klas hebben we een lettertafel waarop bijna 
iedere week een nieuwe letter verschijnt. Om de 
betrokkenheid van kinderen te vergroten mogen ze 
per gekozen letter 2 voorwerpen met de daarin 
betreffende letter mee naar school brengen. Er zijn al 
veel leuke voorwerpen mee naar school gebracht. Aan 
het einde van de week gaan de meegebrachte 
voorwerpen weer mee naar huis.  
 
Kermis op school 
Wat hebben de kinderen afgelopen vrijdag genoten 
van de kermis op school. Groep 7/8 en juffrouw Diny 
bedankt voor de gezellige activiteiten. Jullie hadden 
het weer super voor elkaar. O.R. bedankt voor al het 
lekkers. 
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwio8cKNgNjdAhWpM-wKHQsYApQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.barewalls.com/art-print-poster/time-to-say-goodbye_bwc29253177.html&psig=AOvVaw0re2KqprRix_CkF_iu9uGx&ust=1538028307483821
mailto:or@jorisheumen.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOi8Tw2encAhXELlAKHZFBBrsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/happy-monsters-cartoon-characters-vector-19936609&psig=AOvVaw1npNEq2Ojq1jzTxdFFGU9R&ust=1534238383895440


Muiswerk 
Op school werkt uw kind met 2 
computerprogramma’s: Kleuterplein en Muiswerk.  
Muiswerkprogramma’s zijn slimme, online taal – en 
rekenprogramma’s die kinderen op hun eigen niveau 
laten werken. Ze zoeken uit wat de leerling al beheerst 
en voor welke onderwerpen hij/zij oefenmateriaal 
nodig heeft. Vervolgens krijgt iedere leerling een 
persoonlijk oefenprogramma waar hij/zij zelfstandig 
aan werkt, met duidelijke uitleg, zinnige feedback en 
een onbeperkte hoeveelheid oefenmateriaal. De 
toetsen maken de kinderen op school. Oefenen kan 
zowel op school als thuis. 
 
Heemtuin 
Maandag 1 oktober brengen wij in de middag een 
bezoek aan de Heemtuin te Malden. Ouders die rijden 
alvast bedankt. Het zou fijn zijn als uw kind op deze 
dag een stoelverhoger mee naar school brengt zodat 
de kinderen veilig vervoerd kunnen worden.  
 
Classdojo 
We zijn weer gestart met een nieuwe ronde. De 
kinderen mogen deze keer een zelf gekozen boek mee 
naar school brengen.  
 
Belangrijke data 
- Maandag 1 oktober ‘s middags bezoek aan de 

Heemtuin 
- Woensdag 3 oktober opening 

Kinderboekenweek 
- Donderdag 4 oktober Dierendag 
- Vrijdag 5 oktober, 8.30-9.30 uur ouder 

kijkmoment 
- Maandag 8 oktober Cultuurtje 
- Vrijdag 12 oktober afsluiting 

Kinderboekenweek (zonder ouders) 
- Week 42 herfstvakantie 

 
 
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  
 
Groetjes, juf Lilian en juf Marjan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws uit groep 2-3 

 
 
 
 
 

 

Thema; communicatie & vriendschap 
Ons tweede thema van dit jaar is Vriendschap. Vanuit 
Kleuterplein werken we met het thema communicatie. 
We praten, lezen, zingen en spelen over allerlei dingen 
die met boeken, schrijven, spreken en luisteren te 
maken hebben. Welke boeken lees jij graag? Hoe 
verstuur je een pakketje? Hoe lees je een boek? 
Op onze klassensite vindt u enkele spelletjes voor 
thuis die goed bij dit thema passen.  
De letters b, oo, m, l en de cijfers 1 en 11 staan 
centraal tijdens deze 4 weken voor groep 2. 
 
Groep 3 is vorige week gestart 
met thema 2: de boom. U heeft 
een mail ontvangen met allerlei 
materialen waarmee u thuis met 
uw kind kan oefenen met lezen. 
Deze materialen zijn tevens op 
onze groepspagina van de 
schoolsite te vinden.  
Volgende week start groep 3 alweer met het derde 
thema van Lijn 3. 
 
Woensdag 3 oktober start de Kinderboekenweek. We 
starten deze week gezamenlijk in de speelzaal.  
 
Dierendag 
Donderdag 4 oktober mogen de kinderen een 
dierenknuffel mee naar school brengen.  
 
Infoavond 
De informatieavond is goed verlopen. Hartelijk dank 
voor uw aanwezigheid en betrokkenheid. 
De PowerPointpresentatie staat op de groepspagina 
van onze site, hier kunt u de presentatie nalezen, 
mocht u niet aanwezig zijn geweest. Om deze 
PowerPoint (en fotoalbums) te openen heeft u de 
inlogcode nodig, welke u inmiddels via de mail heeft 
ontvangen.  
 
Onze klassenouder is dit jaar: Marieke, moeder van 
Maarten. 
Onze biebouder is Simon, de vader van Sara.  
 
Alvast hartelijk dank voor jullie inzet! 
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Kermis op school 
Afgelopen vrijdag was de kermis op school. De 
kinderen mochten zelf rondlopen door de school om 
de verschillende activiteiten uit te voeren. Er was van 
alles te doen dankzij de kinderen van groep 7/8!  Het 
was een geslaagde ochtend. 
 
Laatste dag juf Gemma 
Op donderdag 11 oktober is het mijn laatste dag op 
school. In de middag neem ik daarom op een 
feestelijke manier afscheid van de kinderen.  
 
Belangrijke data 
- Week van 1 oktober:  week van de ouder- 

kindgesprekken 
- Woensdag 3 oktober opening 

Kinderboekenweek 
- Donderdag 4 oktober Dierendag 
- Vrijdag 5 oktober, 8.30-9.30 uur ouder-kijk-

moment 
- Maandag 8 oktober Cultuurtje 
- Vrijdag 12 oktober afsluiting 

Kinderboekenweek (zonder ouders) 
- Week 42 herfstvakantie 

 
 
Mocht u een vraag hebben, mail gerust naar; 
gemma.sanders@jorisheumen.nl, 
lilian.mooij@jorisheumen.nl of kom na schooltijd even 
binnenlopen.  
 
Groetjes, 
Juf Gemma, juf Lilian en juf Almasa 
 

Nieuws uit groep 4-5 

Informatieavond 
Van 15 kinderen is/zijn er op onze informatieavond 
ouder(s) geweest om te horen wat onze ideeën en 
plannen zijn voor het komende schooljaar.  
Wij zouden het kunnen begrijpen dat ouders, die niet 
in de gelegenheid waren om aanwezig te zijn, toch 
graag op de hoogte zijn van wat er deze avond met 
ouders is gedeeld. De presentatie die deze avond is 
gebruikt kan aan ons per mail worden opgevraagd. 
 
Uitjes en hulpouders 
Op donderdag 11 oktober gaan we met de klas 's 
middags naar de Heemtuin voor een excursie over 
bijen, vlinders en andere kleine dieren. Het vervoer is 
hiervoor inmiddels geregeld door onze klassenouders: 
de moeder van Fleur W en de moeder van Mirthe. De 
biebouder van onze klas is de vader van Fien. 
Ook later in oktober hebben wij een uitje gepland 
staan naar de boerderij, alwaar wij een kijkje gaan 
krijgen in het leven van de zuivelboer. Deze uitjes 
sluiten aan bij thema's van Naut, die dit schooljaar 
worden aangeboden. 

Kermis 
De kinderen hebben genoten van de schoolkermis. Wij 
hopen dat u ook heeft genoten van een gezellige 
kermis in het dorp! Op de vrije maandag  
hebben de leerkrachten op de studiedag verder 
gekeken naar de ontwikkelingen van de school in de 
komende jaren. 
 
Tafels automatiseren 
Per e-mail hebben we iedereen opgeroepen om thuis 
aan de slag te gaan met het automatiseren van de 
tafels. De komende weken krijgen de  
kinderen elke week een nieuwe tafel mee naar huis 
om extra te oefenen.  
Ook via Muiswerk, het online programma waarop 
thuis en op school geoefend kan worden, en op school 
besteden wij aandacht aan het automatiseren. 
Kilometers maken is echter belangrijk, al is het maar 5 
minuten per dag! 
 
Groepje van de dag 
Ons beloningssysteem voor de hele klas focust telkens 
op een ander aspect van de groep. Zo zijn we met 
elkaar gericht bezig met bijvoorbeeld het stilteteken, 
het wel of niet naar de wc gaan,  
samenwerken, etc. Groepjes met vijf 'streepjes' 
mogen voor de klas een kort filmpje uitzoeken om 
samen te bekijken. 
 
Vragen 
Wij zijn per mail bereikbaar via 
teun.deboer@jorisheumen.nl en  
kelly.thijssen@jorisheumen.nl. Na schooltijd staat 
uiteraard de deur ook (bijna) altijd open. 
 
Juf Kelly en Meester Teun 

 
Nieuws uit groep 6-7 
 
Excursie  
Op woensdag 19 september hebben we met de groep 
een bezoek gebracht aan TCCN Technisch Creatief 
Centrum Nijmegen. 
 
De eerste groep kreeg een korte demonstratie over 
magneten en zij gingen daarna aan de slag met 
figuurzagen van een dier. Het dier kon een kunstje 
namelijk een paperclip laten zwegen waarbij gebruik 
werd gemaakt van het magnetisch veld. 
 De tweede groep kreeg uitleg hoe een waterrad 
werkt. Vervolgens gingen zij de onderdelen van een 
radarbootje figuurzagen en timmeren. Ten slotte 
hadden zij een radarbootje gemaakt en die echt werkt 
op het water.  
De derde groep had het onderwerp robots. Zij 
moesten hun naam in binaire codes schrijven en 
binaire codes ontcijferen. Daarna gingen de kleine 
robots, genaamd Ozobots, lijnen volgen en de 
kinderen konden de codes voor de robot tekenen.  
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Zo kon de Ozobot bijvoorbeeld harder en langzamer, 
een bepaalde richting uit of ronddraaien. 
 
Het was een zeer geslaagde ochtend! Foto’s staan op 
onze groepspagina van de St. Jorissite. 
De vader van Bram Kroes, vader van Emma, vader van 
Jente en vader van Sofie… harstikke bedankt voor het 
vervoeren!!! 
 
Kermis 
Ook dit jaar had groep 7 en 8 dit jaar de kermis voor 
de school georganiseerd. De kinderen konden door 
het spannende spookhuis, schminken, touwtje 
trekken, blikgooien, spons gooien, karaoke, 
haarversieringen laten doen, eieren gooien, ballon 
darten en nog veel meer. Vanuit de OR werd er 
gezorgd voor popcorn of poffertjes en ranja. Groep 7 
en 8 bedankt voor de gezellige ochtend. 
 
Kinderpostzegels 
Groep 7 heeft gister de kinderpostzegels mee naar 
huis gekregen. Elk kind heeft straatnamen toegewezen 
gekregen zodat niet iedereen dezelfde straat afgaat. 
De uitleg hebben ze van de leerkracht gehad. Graag de 
formulieren uiterlijk inleveren op donderdag 4 
oktober 2018. Dit staat ook in hun agenda. 
 
Tafels oefenen 
Nieuw in Muiswerk: Turbotafels. Een module speciaal 
gericht op het aanleren van de tafels. 
Module Turbotafels Plus is voor groep 5 t/m 8  
(tafels 1 t/m 10). Thuis kan er dus ook via Muiswerk de 
tafels worden geoefend. 
 
Gesprekken 
Volgende week starten de ouder-kind-leerkracht-
gesprekken. U heeft zich allemaal hiervoor 
ingeschreven. Het is de bedoeling dat uw zoon of 
dochter bij het gesprek aanwezig zal zijn.  
 
Groetjes juf Kim en juf Silvia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws uit groep 7-8 
 
Afgelopen vrijdag hebben de kinderen van groep 7/8 
weer een prachtige kermis georganiseerd. Met als 
hoogtepunt het spookhuis. De kinderen hebben weer 
veel geleerd van het zelf organiseren en begeleiden 
van spelletjes. De afgelopen week hebben ze op 
maandag kunnen genieten van een vrije dag en wij als 
leerkrachten hebben weer het nodige kunnen 
bespreken en leren op onze studiedag. Dinsdag was er 
een invaller in de klas omdat juffrouw Diny naar de 
kaakchirurg is geweest. Gisteren zijn de kinderen op 
pad gestuurd met de kinderpostzegels. Zoals elk jaar 
wordt het dorp Heumen verdeeld in straten en krijgt 
ieder kind een straat of een staatdeel toegewezen om 
rond te gaan voor de kinderpostzegels. Het is de 
bedoeling dat volgende week woensdag alles weer 
wordt ingeleverd op school. 
 
Woensdag 3 oktober is de opening van de landelijke 
Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is vriendschap. 
De bovenbouw heeft deze week een 
gedichtenwedstrijd. Donderdag 4 oktober vervalt de 
binnen gymles in de Terp omdat we dan niet in de 
Terp terecht kunnen. 
Vrijdag 5 oktober is er weer een ouder-kijk- moment 
op school van 8.30 tot 9.30. Iedereen is van harte 
welkom om een kijkje te komen nemen in de klas. 

 
Morgen krijgen we weer onze jaarlijkse show van Mad 
Science. Hier geniet elk jaar jong en oud weer van. 
Na de Kinderboekenweek kunnen de kinderen weer 
lekker genieten van de herfstvakantie en is de kop van 
dit schooljaar er alweer af. 
 
Groetjes juffrouw Diny en juffrouw Linda 

 

Kalender 
 
28-09    Mad Science Show 
 
01-10    Week van de kind-ouder- leerkracht-  
              gesprekken 
 
03-10    Kinderboekenweek, thema vriendschap  
               t/m 12-10 
 
05-10    08-30-09.30 Ouder-kijk- moment 
 
15-10    Herfstvakantie t/m 19-10 
 
24-10    Luizenkammen 
 
25-10    Volgend Berichtje-3 

 

 


