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De tweede periode. 
Inmiddels zijn wij op school gestart met de 
tweede periode van het schooljaar. Een 
periode waarin wij met de kinderen hard 
werken aan de kerndoelen en tevens genieten 
van het najaar en de daarbij horende feesten. 
 

Het eerste 
feest is 
natuurlijk 
“Halloween”.  
 

Daarna Sint Maarten, Sint Nicolaas en 
vervolgens sluiten wij deze periode af met een 
hopelijk sfeervol kerstfeest. 
 
Audit stichting primair onderwijs Condor. 
Binnen onze stichting houden wij structureel 
interne audits om de kwaliteit van onze 
scholen continu te kunnen verbeteren. 
Op maandag 29 oktober 2018 zal er een 
interne audit bij ons op school plaatsvinden. 
Het auditteam zal hierbij ondersteuning 
krijgen vanuit het externe bureau 
Hoffmans&Heegsma. 
 
Deze kwaliteitsaudit richt zich op wat wij als 
school doen aan kwaliteitszorg en hoe wij ons 
hierin kunnen verbeteren en ontwikkelen. 
Voor het kader van deze audit wordt enerzijds 
het recente kader van de inspectie op het 
onderwijs gehanteerd en anderzijds de 
strategische beleidslijnen van onze stichting.  
 
De audit bestaat uit klassenbezoeken om het 
pedagogisch en didactisch handelen van de 
leerkracht in beeld te hebben. 
Daarnaast vinden er gesprekken plaats met 
enkele leerlingen, de leerkrachten, de intern 
begeleider en de directeur. Tot slot worden 
ook de onderwijsresultaten en beleidsstukken 
bestudeerd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bag2School. 
Het gaat al ontzettend goed met 
de inzamelingsactie Bag2Sschool. 
Er ontstaat een flinke berg 
vuilniszakken met oude en nog 
bruikbare kleding in ons 
speellokaal.  
U heeft nog tot donderdag 1 november de tijd 
om de zakken in te leveren. 
 
Personeel. 
Voor de herfstvakantie hebben wij definitief 
afscheid genomen van juf Gemma en na de 
herfstvakantie zou groep 2-3 starten met juf 
Ilse en juf Lilian. Helaas is dat toch even 
anders gelopen. Juf Ilse heeft in de 
herfstvakantie een ongelukkige val gemaakt 
en daarmee haar enkel gebroken. Zolang zij 
herstellende is, zal zij worden vervangen door 
juf Kelly op maandag en dinsdag en door 
Gerry op de woensdagochtend. 
 
Inmiddels is juf Marjan genoeg hersteld om 
weer aan het werk te zijn. Wij zij blij dat zij er 
weer is. Net als de kinderen van groep 1-2. 
 

Nieuws uit groep 1-2 

Herfstvakantie 
Hopelijk hebt u in de vakantie genoten van het 
mooie weer, de prachtige kleuren en van elkaar. 
Juffrouw Marjan is weer terug na haar val. Lieve 
kinderen en juffen bedankt voor jullie mooie 
tekeningen en medeleven.  
 
Welkom 
Marin Brouwers wordt bijna 
4 jaar en komt daarom 
oefenen.  
We wensen haar fijne en 
leerzame schooljaren op 
basisschool St. Joris.  
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Thema 
Afgelopen maandag zijn we gestart met het thema 
restaurant.  
We maken op school appelmoes en groentesoep.  
Woensdag 7 november brengen we een bezoek 
aan restaurant ‘t Drummerke in Boxmeer. 
Woensdag 14 novemberzijn we welkom bij 
café/zaal Kanaalzicht te Heumen. Juf Lilian & Eef 
en Peter & Yvonne alvast bedankt voor jullie 
gastvrijheid.  
De poppenhoek is veranderd in een heus 
restaurant waar de kok de lekkerste gerechten 
bereidt en de ober of serveerster de bestelling 
opneemt en voor de bediening zorgt.  
Op onze klassensite vindt u enkele leuke spelletjes 
voor thuis die goed bij dit thema passen.  
De letters o, w, g, f en de cijfers 3 en 13 staan 
centraal tijdens deze 4 weken. 
 
Oudergesprekken 
De oudergesprekken zijn door mijn val niet 
doorgegaan. U ontvangt binnenkort een nieuwe 
uitnodiging. U kunt zich hiervoor dan digitaal 
inschrijven.  
 
Classdojo 
We zijn weer gestart met een nieuwe ronde. De 
kinderen mogen deze keer een kleine attentie 
kiezen.  
 
Heeft u vragen en of opmerkingen dan kunt u ons 
altijd persoonlijk of via de mail bereiken.  
marjan.lucassen@jorisheumen.nl  
Groetjes, juf Gerry en juf Marjan 

 
Nieuws uit groep 2-3 

 
 
 
 

 
Herfstvakantie 
Hopelijk hebt u in de vakantie genoten van het 
mooie weer, de prachtige kleuren en van elkaar. 
Helaas een start zonder juf Ilse, maar met juffen 
die de kinderen wel regelmatig zien in de school. 
Wij wensen juf Ilse uiteraard een spoedig herstel.  
 
Groep 2: Thema 
Afgelopen maandag zijn we gestart met het thema 
restaurant.  
Woensdag 7 november brengen we een bezoek 
aan restaurant ‘t Drummerke in Boxmeer het 
restaurant van juf Lilian en Eef.  

We hebben een heus restaurant in de klas waar de 
kok de lekkerste gerechten bereidt en de ober of 
serveerster de bestelling opneemt en voor de 
bediening zorgt.  
Op onze klassensite vindt u enkele leuke spelletjes 
voor thuis die goed bij dit thema passen.  
De letters o, w, g, f en de cijfers 3 en 13 staan 
centraal tijdens deze 4 weken. 
 
Groep 3 
Het derde thema van Lijn 3 heet 'Smakelijk eten'. 
In dit thema staan we stil bij de volgende wereld 
oriënterende vragen: 
• Hoe wordt eten (zoals friet of ketchup) gemaakt? 
• Hoe komt de prik in priklimonade? 
• Op welke manieren wordt voedsel verpakt? En 
waarom zo? 
• Welk keukengerei heb je zoal en wat kun je 
ermee doen? 
• Hoe zorg je ervoor dat melk niet bederft? 
• Hoe maken ze drinkyoghurt in de fabriek? 
• Wat zegt de kleur over het soort voedsel? 
 
Tijdens thema 3 nemen we bij alle kinderen een 
toets af om te kijken hoe het met de 
leesontwikkeling van de kinderen gaat en of de 
niveau-indeling nog klopt. Dat doen we in een 
toetsboek en met eenmondelinge toets. Een 
leestoets kan niet goed of fout gemaakt worden; 
daar gaat het niet om. Het gaat om het volgen van 
de ontwikkeling van uw kind. Om onnodige 
spanning te voorkomen, leggen we de kinderen uit 
dat een toets niet heel anders is dan het normale 
werken in de klas. 
 
Belangrijke data: 
27-10: Wintertijd, joepie, een uurtje langer 
weekend! 
31-10: Halloween 
7-11: Restaurantbezoek (rij/hulpouders nodig) 
5-11 t/m 9-11: Landelijke week van respect 
11-11: Sint Maarten 
15-11: Voorstelling Piepelotheek (rij/hulpouders 
nodig) 
19-11: Week van de mediawijsheid 
22-11: Het Berichtje 4 
 
Heeft u vragen en of opmerkingen dan kunt u ons 
altijd persoonlijk of via de mail bereiken. 
lilian.mooij@jorisheumen.nl of 
kelly.thijssen@jorisheumen.nl 
Groetjes, juf Kelly, juf Gerry en juf Lilian 
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Nieuws uit groep 4-5 

Na de herfstvakantie 
Hopelijk heeft iedereen een fijne herfstvakantie 
gehad. Op nieuwe plekken en in nieuwe groepjes 
zijn de kinderen gestart aan de tweede periode van 
het schooljaar. Een periode waarin in de klas 
aandacht wordt besteed aan herfst, Sinterklaas en 
Kerstmis. Beide groepen hebben voor de vakantie 
de tafels 2,3,4 en 5 mee naar huis gekregen. Na de 
vakantie zal groep 5 de tafels van 6,7,8 en 9 nog 
mee naar huis krijgen. Kinderen van groep 4 
mogen, als zij dat willen, ook een tafelblad van 
deze tafels mee naar huis nemen. Het is echter nog 
niet verplicht dat kinderen van groep 4 de tafels 
van 6 t/m 9 oefenen en kennen. 
 

 
 
Klasseboeren 
Het thema Naut/Meander/Brandaan dat wij op dit 
moment behandelen in het Doeboek van groep 4 is 
'winkelen'. Hoe komt een product, voordat het in 
de supermarkt in het schap ligt, eigenlijk tot stand? 
Dit was voor ons een goede reden om op excursie 
te gaan naar een boerderij, waar zuivel wordt 
geproduceerd. Door middel van proefjes en het 
zien van het melken, komen de kinderen daar op 
dinsdag 30 oktober meer over te weten.  
Rijouders zijn inmiddels geregeld en benaderd. 
Dank daarvoor! 
 
Ouder-Kind-Leerkracht gesprekken 
We kijken positief terug op de eerste ouder-kind-
leerkracht gesprekken.  
In deze driehoek zijn wij er van overtuigd dat wij 
als professionals op school en u als ouder - als 
opvoeder thuis - betere afspraken kunnen maken 
die gaan over de ontwikkeling van het kind. 
 
AVG 
Van enkele kinderen hebben wij het AVG (privacy) 
formulier nog niet terug ontvangen. Doe dit a.u.b. 
zo snel mogelijk, zodat dit bijgewerkt kan worden 
in onze administratie. 
 
 

Gymles 
Vanwege het feit dat juf Kelly nog geen 
gymbevoegdheid heeft, is het rooster op 
dinsdagmiddag iets gewijzigd. Tussen 13.00 - 14.00 
uur krijgt groep 4 les van juf Kelly, en gymt meester 
Teun met de kinderen van groep 2-3. Juf Kelly 
loopt om 14.00 uur naar de gymzaal met groep 4-5 
zodat zij ook gym van meester Teun kunnen 
krijgen. 
 
Wij zijn te bereiken via 
kelly.thijssen@jorisheumen.nl en 
teun.deboer@jorisheumen.nl . Of loop gerust na 
school even binnen. De deur staat (bijna) altijd 
open! 
 
 
Nieuws uit groep 6-7 
 
Hopelijk heeft iedereen genoten van de 

herfstvakantie. 

Kinderboekenweek 2018 
Voor de vakantie stond in teken van de 
Kinderboekenweek met als thema ‘Vriendschap’. 
Er was een opening voor de kinderen waarbij 
onder andere de opdracht werd uitgelegd. Van 
onze groep werd gevraagd om een gedicht te 
maken over het betreffende thema en het blad 
mooi te versieren. De winnaar van onze groep was 
Julia. Aan haar gezicht te zien was het totaal 
onverwacht maar ze heeft haar gouden griffel dik 
verdiend. Nogmaals proficiat, Julia! 
 
Brandoefening 
Voor de vakantie hebben we ook een 
brandoefening gehad. De kinderen bleven mooi 
rustig en voerden de aanwijzingen van de 
leerkracht goed op.  
 
Spelling 
Met spelling hebben we veel spellingcategorieën 
herhaald zoals: kilowoord, au-woorden, ’s-woord, 
woorden uit gidsrijtje, centwoord, woorden uit uw-
rijtje, komma-s-meervoud, politiewoord, 
colawoord, tropisch woord en langermaakwoord 
met –heid of -teit . Ook zijn we de afgelopen 
periode tijdens de spellinglessen bezig geweest 
met tegenwoordige en verleden tijd, 
hulpwerkwoord, voltooid deelwoord, 
persoonsvorm, onderwerp en voorzetsels. Mocht u 
geïnteresseerd zijn in de regelkaart dan kunnen wij 
deze naar u mailen. Hierop staan alle 
spellingcategorieën die t/m groep 8 aan bod 
komen.  
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Stagiair  
Helaas is Cees, onze stagiair gestopt met de 
opleiding. D.w.z. dat hij dus niet meer bij ons in de 
groep zal komen. Erg jammer, maar wij wensen 
hem veel succes met zijn verdere loopbaan! 
 
Herinnering Bag2school 

De zakken voor de inzamelactie Bag2school 

kunnen ingeleverd worden op 

school. De eerste staan al in de speelzaal! 

Met vriendelijke groet, 

Juf Kim en juf Silvia 

 
Nieuws uit groep 7-8 
 
Na een heerlijke 
herfstvakantie zijn we 
weer gestart.  
Dinsdag hebben we een leuke maar vooral 
leerzame excursie gehad naar de ARN. Een 
afvalverwerkingsbedrijf in Nijmegen. Wat komt er 
allemaal bij kijken als we afval moeten 
verbranden? Dat is nogal wat.  
 
De komende negen weken gaan we hard werken 
aan de tafels. We streven ernaar dat 90% van de 
kinderen uit de groep de norm van 80 
tafelsommen in vier minuten gaat halen. Dat is nog 
een hele klus. Dit kunnen de kinderen niet alleen in 
schooltijd vandaar dat de komende negen weken 5 
keer per week 15 minuten huiswerk wordt 
gemaakt op muiswerk met de module tafels en 
turbo tafels.  
Dit geldt niet voor de kinderen die het tafeldiploma 
al hebben behaald. 
 
Op woensdagochtend 31 oktober wordt het 
drempelonderzoek afgenomen bij de leerlingen 
van groep 8.  De zes leerlingen van groep 7 worden 
deze ochtend opgevangen door juf Linda. 
Drempelonderzoek is ontworpen als ondersteuning 
voor een goed schoolverlatersadvies. 
 
Op donderdag 15 november staat er een excursie 
gepland voor groep 6, 7 en 8 naar het Rijksmuseum 
in Amsterdam.  We gaan met de bus en er zijn 
voldoende leerkrachten aanwezig om deze 
groepen te begeleiden. We vertrekken 's morgens 
al in alle vroegte namelijk om 7.00 uur vanaf het 
Kerkplein. U krijgt over enkele weken meer 
informatie over deze excursie. 
 
 
 

De komende maanden komt er op dinsdag een 
stagiaire in de klas. Zij heet Loes Kerkhoffs. Zij komt 
op de dinsdag in de klas. 
 
Met vriendelijke groet juffrouw Diny en juffrouw 
Linda 
 
 

Buitenschoolse informatie: 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender: 

 
27 oktober  
Overschakeling naar de wintertijd. De klok 
gaat een uur achteruit. 
 
29 oktober 
Audit op de Sint Joris 
 
31 oktober 
Halloween 
 
2 november 
Sluiting inzamelingsactie Bag2School 
 
5 t/m 9 november 
Landelijke week van respect 
 
11 november 
Sint Maarten 
 
19 t/m 23 november  
Week van de mediawijsheid 
 
23 november 
Berichtje nummer 4 


