Werken met Bouw.

Sinterklaas nieuws:

Dit schooljaar starten wij op onze school met het
programma Bouw. Bouw is een uniek computer
gestuurd interventieprogramma. Dit programma
draagt bij aan het voorkomen van eventuele
leesproblemen bij risico kinderen uit de
groepen 2, 3 en 4.
Het is een preventieve aanpak (vooraf) om
leesachterstand en dyslexie effectief terug te
dringen.

Sinterklaas is weer in het land! Afgelopen zondag is
hij in Heumen aangekomen. Dit betekent dat wij
op school volop aan het genieten zijn van het
sinterklaasjournaal. Ook zijn wij ons aan het
voorbereiden op de komst van Sint bij ons op
school.
Eerst mogen de kinderen op woensdag 28
november hun schoen op school zetten.

Wij zullen dit programma inzetten voor kinderen
die intensieve begeleiding bij het leesproces nodig
hebben, naast onze methodes voor aanvankelijk
lezen (Lijn 3) en voortgezet technisch lezen (Lekker
lezen)
Het kind is met het computerprogramma aan het
leren, terwijl de tutor (ouders, grootouders,
oudere leerlingen en vrijwilligers) aanstuurt.

Daarna kijken wij uit naar de grote dag:

Bouw bestaat uit ruim vijfhonderd goed
gestructureerde online lessen voor het aanleren,
inoefenen, herhalen en toepassen van de leerstof.
Daarnaast mede voorzien van heldere instructies
voor de tutor. De online oefeningen passen zich
aan het tempo van het kind aan. De vooruitgang is
zichtbaar.
Voor het begeleiden van kinderen als tutoren
zoeken wij enkele ouders/grootouders of
vrijwilligers die het leuk vinden om 1-2x per week
15 minuten een kind te begeleiden bij het
leesproces. In overleg met de leerkracht en uw
agenda kan er een geschikt moment in de week
worden gevonden. Uiteraard wordt u goed
geïnformeerd over de tutor rol. Heeft u interesse,
stuur dan een mail naar directie@jorisheumen.nl
of laat het weten aan de leerkracht van uw kind.
De ouders van de kinderen
die met Bouw gaan werken
worden hierover persoonlijk
door de leerkracht
geïnformeerd.

Samenwerken
Samen leren
Samen

Op woensdag 5 december verwachten wij
Sinterklaas en zijn Pieten op de Sint Jorisschool.
Sinterklaas zal rond 09.00 uur aankomen op de
speelplaats. Na het ontvangst, met dansen en
zingen, gaan alle kinderen naar binnen.
Vervolgens zullen de groepen 6-7-8 met de
surprises beginnen en brengen Sint en zijn pieten
bezoeken aan de groepen 1-2-3-4 en 5.
Als uw kind het leuk
vindt, dan mag hij/zij
5 december verkleed
als Sint of piet naar
school komen.

Groet,
De Sint werkgroep

Studiedag op 6 december.
Wanneer alle kinderen aan het nagenieten zijn van
een mooie pakjes middag/avond, gaat het team
van de Sint Joris op 6 december aan de slag met de
volgende punten:
Sharepoint training Office 365.
Leerlijn ICT en onderwijs.
Effectieve werkvormen en leerlijnen bij
het spellingonderwijs.
Kennismaken met diverse nieuwe
ondersteunende materialen voor het
rekenonderwijs.
Onze schoolstandaard.
De kinderen zijn deze dag vrij van school.

Basisschool Sint Joris
Looistraat 4a
6582 BC Heumen

E-mail:
directie@jorisheumen.nl

Kerstviering donderdag 20 december 2018

Excursie naar het Rijksmuseum.
Celine Jetten, Suus Bouten en Veera van Dijk

De kinderen zijn deze dag om 12.00 uur uit.
Om 17.00 uur worden zij weer in feestelijke
kleding op school verwacht voor het ‘kerstdiner’.
Wat er op het menu staat is nog een verrassing.
Het diner zal tot 18.30 uur duren.
Het is de bedoeling dat uw kind/kinderen de
ochtend van 20 december een bord, beker en
bestek meenemen!
Deze mogen in een plastic tas aan de kapstok
worden gehangen.
U als ouder, bent van harte welkom om vanaf
18.00 uur op het schoolplein een glaasje glühwein
te komen nuttigen.

Heenreis
Heel heel heel heel heel heel heel vroeg in
de morgen, op het kerkplein staan alle
kinderen te wachten om in de bus te mogen.
En vanaf dan begint de reis. Alle kinderen zijn
moe maar toch opgewonden. Ze eten en
slapen misschien wel, en spelen spelletjes in
de bus. Eenmaal aangekomen zijn ze
hartstikke druk want ja de nachtwacht zie je
niet elke dag. Iedereen maar dan ook echt
iedereen wil naar binnen. Jammer
voor de meesten moest je je
bij de juffen.
De Teekenschool:
Toen groep 7/8 bij het Rijksmuseum aan kwam
werden ze naar de teekenschool gestuurd. Daar
moesten ze hun jassen en tassen inleveren en in
ruil daarvoor kregen ze jasjes van hun groepje.

De werkgroep Kerst
Let op!!
Op de jaarkalender staat vermeld dat de viering
om 18.00u begint.
Dit staat echter fout aangegeven.
De viering begint om 17.00u.

De entree van de teekenschool
Van te voren waren de kinderen al in groepjes
opgedeeld: Nova Zembla, Hugo de Groot en
Rembrandt. Daarna kregen ze een voorstelling van
drie enthousiaste acteurs van het Rijksmuseum.
Toen hadden ze even pauze met ranja en een
echte heerlijke Hollandse stroopwafel. Toen alle
kinderen het op hadden gingen ze met hun groepje
naar een simulator. Hier heeft u een paar
voorbeelden:
Rembrandt ging in een bioscoop een kijkje nemen
in het leven van Rembrandt, Nova Zembla ging in
het ‘Behouden’ Huys een kijkje nemen en Hugo de
Groot mocht ervaren hoe de reis in de boekenkist
was verlopen. Daarna gingen ze het museum in.

Interview:

Interview:

Wat vond je van de teekenschool?

Ik heb een paar kinderen geïnterviewd over het
museum:

persoon 1: ‘’Mooi en vooral de stijl van vroeger.’’
persoon 2:’’Ik vond Nijntje die in de tuin stond erg
mooi.”

Wat vond je het leukst?
persoon 1:’’Ik zat in groepje Hugo de Groot en daar
gingen we in een boekenkist die bewoog en dat
vond ik het leukst.’’
persoon 2:’’Ik zat in groepje Nova Zembla en vond
het Behouden Huys erg mooi ook de geluiden.’’

Wat vond je van het museum?
1: ‘Ik weet het niet echt want we hebben niet alles
gezien maar wat we wel hebben gezien vond ik
mooi.’
2: ‘Ik vond het museum mooi maar de teekenschool
iets te modern vergeleken met het museum.’
Wat vond je het leukste in het museum?
1: De voorstelling in de teekenschool.’
2: De Nachtwacht natuurlijk!’

Wat vond je van de inrichting?
persoon 1:’’De verzamelplek was niet in evenwicht
met de andere zalen die was een beetje saai.’’
persoon 2:’’Heel erg mooi en modern.’’
Wat zou je de volgende keer anders willen?
persoon 1:’’ Meer in het museum.’’
persoon 2 vond het zo goed en zou het niet anders
willen.
Wat vond je van de voorstelling?
persoon 1:’’Leuk behalve dat bij de voorstelling dat
de beer op me af kwam.’’
persoon 2:’’Leuk dat ze ook het goed uitbeelden.’’
Als eerst werden de leerlingen van de Sint
Jorisschool in drie groepen opgedeeld: Hugo de
Groot, Nova Zembla en Rembrandt. In het
museum verspreidden de groepen zich en gingen
zich bezighouden met hun eigen onderwerp. Nova
Zembla bijvoorbeeld, ging kijken naar spullen die
het museum had opgegraven of gevonden. Het
waren gereedschappen en “speelgoed” van die tijd.
Hugo de Groot ging kijken naar de boekenkist waar
de échte Hugo de Groot in ontsnapt was. En
Rembrandt ging natuurlijk als eerst kijken naar de
Nachtwacht. Het schilderij van 5 meter breed en 4
meter hoog, een prachtexemplaar.
Ook de andere groepen kregen de Nachtwacht te
zien, maar pas op het laatst. Helaas mochten de
leerlingen geen foto’s maken.

En wat vond je het minst leuk?
1: ‘Dat we soms moesten stoppen om eigenlijk
helemaal niks waardoor we tijd verloren om dingen
te bekijken.’
2: Eigenlijk vond ik alles wel leuk!’
En dit was mijn
verslag over het
Rijksmuseum!

Terugreis
De kinderen vol verlangen naar huis komen de bus
binnen. Maar gelukkig vonden ze het geweldig
maar ook vonden het jammer dat ze geen foto’s
konden maken van het Rijksmuseum of iets mee
kregen van Amsterdam wat ze wel hoopten. Maar
gelukkig ging de
teleurstelling al gauw
zakken bedachten ze
spelletjes tijdens de reis.
En natuurlijk hadden ze al
snel veel fun en als laatste
kregen ze een Donald
Duck over het Rijksmuseum.

Nieuws uit groep 1-2 en 2-3.
Thema
Afgelopen vrijdag hebben we het thema
Restaurant afgerond. We hebben zelf appelmoes
en groentesoep gemaakt en het restaurant van juf
Lilian & Eef bezocht en mochten zelf pizza’s
versieren en opeten bij café-zaal ‘t Vosje. Het was
dus niet alleen leerzaam maar ook nog erg lekker.
We willen juf Lilian & Eef, Peter & Yvonne en alle
ouders die hebben gereden bedanken voor hun
bijdrage.

We zijn gestart met het decemberthema
“Sinterklaas”. We volgen iedere dag het
Sinterklaasjournaal en ook tijdens onze activiteiten
door de dag heen besteden we uitgebreid
aandacht aan dit thema.
Vorige week hebben alle kinderen een envelop
gekregen met daarin verschillende soorten
kaartjes.
De letters s, p, ie en t en de getallen 4 en 14 krijgen
extra aandacht tijdens dit thema.
Na 5 december zal het thema december verder
gaan met het onderwerp Kerstmis.
Bibliotheek
Afgelopen donderdag hebben de kinderen een
bezoek gebracht aan de bibliotheek in Malden. Via
deze weg bedanken wij de ouders die hebben
gereden. De kinderen hebben kennis kunnen
maken met de bibliotheek en wat je daar zoal kunt
gaan doen.
Groep 1-2
Kind- Ouder-Leerkrachtgesprekken
De Kind-Ouder-Leerkrachtgesprekken zijn goed
verlopen. Het was fijn om te horen dat de kinderen
met plezier naar school toegaan. In het team gaan
we deze manier van oudergesprekken voeren nog
evalueren.
Classdojo
We zijn weer gestart met een nieuwe ronde. De
kinderen mogen een knuffel mee naar school toe
brengen.
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

Groep 2-3
Veranderingen in de klas
Er zijn de afgelopen weken een aantal dingen
veranderd in de klas. We hebben nieuwe
constructiematerialen waar we mee kunnen
werken en er is weer een themahoek in de klas. De
kinderen maken dankbaar gebruik van de 3 matten
waarop gespeeld en gewerkt kan worden. Hopelijk
is er binnenkort ook wat meer speelgoed voor een
rollenspel zoals een poppenhuis. De kinderen gaan
goed met de veranderingen en de daarbij
behorende afspraken om. Wat fijn om te zien dat
ze van de nieuwe spulletjes kunnen genieten.

Groep 3
Het thema ‘Op wielen’ van Lijn 3, hebben we
dinsdag afgerond. Woensdag zijn we gestart met
thema 5 “Mijn lijf” van deze methode.
Website
Op de website www.jorisheumen.nl is te lezen
waar wij zoal mee bezig zijn in de groep. Daarnaast
staat daar ook de informatie die hoort bij het
thema van Lijn 3 waar wij in werken.
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 Lilian, juf Kelly en juf Gerry

Nieuws uit groep 4-5
Stagiaire
Wij hebben in onze klas vanaf vorige week een
stagiaire. Ze heet Fenna en is 20 jaar. Zij komt de
komende tijd op maandag en dinsdag stagelopen
in de groep, als eerstejaars PABO-student.
Halverwege haar stageperiode zal ze nog in een
andere klas op onze school gaan stagelopen.
Mocht u nieuwsgierig zijn: na school stelt zij zich
graag aan u voor. Wij wensen haar veel succes en
plezier bij ons in de klas.
Foto's
Van onze uitjes zetten wij foto's op de
klassenpagina van www.jorisheumen.nl. Ook
hebben wij foto's gemaakt van de
acrogymactiviteiten tijdens de gymles. Deze zijn
ook te bewonderen op onze klassenpagina!
Handvaardigheid groep 4
Wij verzoeken alle kinderen van groep 4 om op of
vóór maandag 26 november een doosje mee naar
school te nemen (formaat theedoosje tot
schoenendoos). Met dit kosteloze materiaal gaan
we een boot(je) maken.
Tafelbladen
De tafelbladen van alle tafels zijn meegegeven. Het
is goed om bijna iedere dag een paar minuten
sommen van de tafels te oefenen, zodat ze goed
geautomatiseerd worden. Dit doen we ook in de
klas, iedere dag aan het begin van de rekenles.

Er komt weer een spannende en mooie tijd van het
jaar aan, waarin we veel 'vieren'. Het
Sinterklaasjournaal kijken wij dagelijks en als
Sinterklaas weer naar Spanje is vertrokken zal de
klas in kerstsfeer worden gebracht!
Onze deur staat (bijna) altijd open, maar natuurlijk
zijn we ook altijd per mail bereikbaar:
kelly.thijssen@jorisheumen.nl en
teun.deboer@jorisheumen.nl

Nieuws uit groep 6-7
Leskist ’Smaaklessen’
Proeven, ruiken, horen, voelen en kijken: met al
hun zintuigen verkennen kinderen het dagelijkse
eten! Dit hebben wij in de klas gedaan. De
kinderen hebben flink wat kennis over eten
opgedaan en over gezond en duurzaam eten!
Surpriseochtend
Op woensdag 5 december hebben wij in onze
groep een surpriseochtend. De lootjes zijn vorige
week getrokken en misschien zijn een aantal
kinderen al begonnen met de voorbereidingen.
Hopelijk houdt u een oogje in het zeil.
Op dinsdag 27 november mag iedereen zijn/haar
schoen zetten.
Week van respect
Onlangs was het ‘de week van respect’. In de klas
hebben we hier aandacht aan besteed door de
kinderen in gesprek met elkaar te laten gaan en
daarbij hebben we verschillende coöperatieve
werkvormen gebruikt zoals mix, koppel en ruil en
placemat.
Rekenen groep 6
We rekenen in blok 3. In dit blok gaat groep 6
onder andere aan de slag met de volgende
onderwerpen: positioneren van getallen tot
10.000, optellen en aftrekken van 4 getallen tot
1.000, getallen samenstellen tot 10.000,
inhoudsmaten tot 2 liter noteren als decimale
getallen, positioneren van objecten op een
patroon, vermenigvuldigen van 3 getallen, verder
verkennen van breukentaal kleiner dan 1, oefenen
van delen door 2, 4, 8, 3 en 6 bij een pizza
bijvoorbeeld, kolomsgewijs vermenigvuldigen tot
100, kolomsgewijs optellen met 3 getallen en
objecten positioneren in een plattegrond met
behulp van coördinaten.

Rekenen groep 7
Ook groep 7 werkt in blok 3. In dit blok gaan we
ons onder andere bezig houden met positioneren
van decimale getallen, decimale getallen tot drie
cijfers achter de komma optellen en aftrekken,
breuken vertalen naar decimale getallen,
vermenigvuldigen van decimale getallen, meten
van inhoud, schaduw en/of contouren van
objecten herkennen, aflezen van temperatuur (ook
onder nul) en oefenen in het gebruik van
rekenmachine.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan
vernemen wij dat graag.
Groetjes van juf Kim en juf Silvia

Nieuws uit groep 7-8
We hebben een nieuwe stagiaire in de groep en
haar naam is Loes Kerckhoffs. Ze studeert aan de
Alpo in Nijmegen. Dit is een combinatie opleiding
van Pedagogische Wetenschappen en Pabo. Ze is
eerstejaars en komt elke dinsdag tot het einde van
het schooljaar in onze groep. Loes is 18 jaar en
woont momenteel op kamers in Nijmegen.
Afgelopen woensdag heeft groep 8 een bezoek
gebracht aan het Vmbo MaasWaalcollege in
Wijchen. De kinderen hebben 3 lesjes gevolgd op
deze school. Ze vonden het allemaal erg
interessant.
Volgende week vrijdagmiddag gaan we met groep
7 en 8 spellen spelen bij de "Effe d’r uit” in de Terp.
Dit is een inloopspellenmiddag voor de ouderen in
Heumen. We willen ongeveer 4 x per jaar samen
met de ouderen van Heumen een activiteit doen.
Vorig jaar zijn we hier al mee gestart toen hebben
we de pannenkoek dag in de Terp georganiseerd.
Verbinden jong en oud in het dorp vinden wij
belangrijk.
Natuurlijk zijn op deze vrijdagmiddag ook de opa's
en oma's van de kinderen van groep 7/8 welkom
om samen spelletjes te spelen. Van kwartetten tot
koersballen.

Kalender
05 december: Sinterklaasviering
06 december: Studiedag, alle kinderen zijn vrij
20 december: Cultuurtje 2
De school is uit om 12.00 uur.
18.00 uur Kerstdiner
21 december: Het berichtje nummer 5.
De school is uit om 12.00 uur.
Kerstvakantie t/m 04 januari 2019

