Landelijke staking onderwijs 15 maart.

Carnaval.
Vrijdag 1 maart is het weer zover… CARNAVAL
op de St. Joris!
De kinderen komen om 08.30 uur verkleed
naar school. Om 08.40 uur zullen wij met
versierde bogen jeugdprins Jurre I en zijn
jeugdpages Daniek en Tess op gaan halen.
Ouders zijn van harte welkom om mee te
lopen in de optocht of langs de kant te kijken.
Om circa 09.00 uur begint het
schoolprogramma in de Terp. Het is niet de
bedoeling dat ouders hierbij aanwezig zijn.
We zullen tijdens deze ochtend gaan dansen
en hossen. Ook komt de grote Prins Wilbert I
en zijn gevolg ons een bezoekje brengen. Hij
gaat deze ochtend de optredens van de
klassen bekijken en krijgt de moeilijke taak de
zelf versierde bogen per klas te beoordelen,
samen met onze jeugdprins.
Tijdens al het dansen en hossen is er ook tijd
voor iets lekkers. De kinderen krijgen ranja en
een koek!!! De kinderen hoeven geen
drinkbeker van thuis mee te nemen.
Om 12.00 uur is het
programma afgelopen en
krijgen alle kinderen
vakantie! Op school kunt u
uw kind ophalen (dus niet
bij de Terp).
We gaan er een gezellige
ochtend met elkaar van
maken.
Alaaf, Alaaf, Alaaf!!!
Samenwerken
Samen leren
Samen

Op vrijdag 15 maart zullen veel Nederlandse
scholen (basisscholen, voortgezet onderwijs
en vervolgopleidingen) gesloten zijn i.v.m. een
landelijke staking van het onderwijzend
personeel.
Hoewel het team van de Sint Joris het van
belang vindt dat er vanuit de landelijke
overheid goede aandacht is voor de salarissen,
het terugdringen van de werkdruk en het
lerarentekort, zal het onderwijzend personeel
op vrijdag 15 maart niet staken. Onze school
zal deze dag geopend zijn.

Wij investeren in onderwijs!

Tekent u dan de petitie om ons te helpen?
https://www.investeer-in-onderwijs.nl

Themaweek “Bouwen”.
Op maandag 18-03-2019
start onze themaweek
“Bouwen”.
Wij hebben dit thema
aangepast van “Wie ben
ik?” naar “Bouwen”, omdat dit goed passend
is voor de groepen 1-3. Zij zijn deze periode
meerdere weken met dit thema bezig.
In deze themaweek zullen alle lessen in het
teken staan van het werkelijk maken van iets.
Er zullen technieklessen zijn, een excursie naar
het Afrika museum en natuurlijk creatief
bouwen tijdens het cultuurtje. Het belooft een
leerzame en leuke week te worden.

Basisschool Sint Joris
Looistraat 4a
6582 BC Heumen

E-mail:
directie@jorisheumen.nl

Bouw, tutorlezen!
Dit schooljaar zijn wij op onze school gestart
met het programma Bouw. Bouw is een uniek
computergestuurd interventieprogramma. Dit
programma draagt bij aan het voorkomen van
eventuele leesproblemen bij risicokinderen uit
de groepen 2, 3 en 4. Het is een preventieve
aanpak (vooraf) om leesachterstand en
dyslexie effectief terug te dringen. Wij zetten
dit programma in voor kinderen die intensieve
begeleiding bij het leesproces nodig hebben,
naast onze methodes voor aanvankelijk lezen
(Lijn 3) en voortgezet technisch lezen (Lekker
lezen).
De leerling is met het computerprogramma
aan het leren, terwijl de tutor (dit kunnen zijn:
ouders, grootouders, leerlingen uit groep 7-8)
aanstuurt. De leerling oefent in totaal 4 keer
per week, waarvan 2 keer thuis en 2 keer op
school. De leerlingen die met Bouw zijn
gestart oefenen op school met een tutor uit
groep 7-8. Deze leerlingen zijn hiervoor
geïnstrueerd. Zij oefenen met de leerlingen
onder supervisor van een leerkracht.

Nieuws uit groep 1-2-3
Groep 1-2-3
Thema
Het thema vervoer hebben we gistermiddag
afgesloten. Veel kinderen hadden een eigen
voertuig mee naar school gebracht. Het was
een gezellige drukte. Tijdens het rijden van het
parcours werden enkele verkeersregels
toegepast.
Vandaag vieren we carnaval. Na de optocht
door het dorp zullen de kinderen van groep 12 de Hockey Pockey dans ten uitvoer brengen
en de kinderen van groep 2-3 laten een dansje
zien op het nummer ‘Toet, toet ik kom er aan’
van het feestteam.
We wensen iedereen een fijne vakantie met of
zonder het vieren van carnaval.
Na de vakantie starten we met het thema
Bouwen. In de tweede week zal de hele school

met dit thema aan de slag gaan. Nadere
informatie staat in dit berichtje.
De letters h en u en de getallen 7 en 17 zullen
tijdens deze 3 weken centraal staan.
Rapport en oudergesprekken
De oudergesprekken zitten er weer op. Het
waren prettige gesprekken waarbij de
ontwikkeling van de kinderen centraal stond.
Het is fijn om te horen dat de kinderen met
plezier naar school toe gaan. Dit komt hun
ontwikkeling ten goede. Volgend jaar zullen
we duidelijker communiceren of de
gesprekken met of zonder kinderen
plaatsvinden.
Groep 1-2
Classdojo
Bij het behalen van 25 punten mogen de
kinderen een speelgoedvoertuig mee naar
school brengen.
Heeft u vragen en of opmerkingen dan kunt u
ons altijd persoonlijk of via de mail bereiken.
Juf Gerry en
marjan.lucassen@jorisheumen.nl

Groep 2-3
Bijna alle letters zijn al aangeboden in groep 3,
ook groep 2 is al een heel eind op weg met de
letters die we willen aanbieden. Dagelijks zijn
we bezig om van ons klaslokaal een steeds
uitdagender speel- en leerrijke omgeving te
maken. Zo hangen nu niet alleen de in groep 3
aangeboden letters in de klas, maar ook de
letters die in groep 2 reeds aangeboden zijn.
De plakboektekeningen en knutselwerkjes
krijgen elk thema een mooi plekje in de klas.
We zijn voornemens om ook onze aandacht te
richten op de tekenontwikkeling bij de
kinderen. Uiteraard willen we de creativiteit
en fantasie van de kinderen niet in de weg
zitten, dus nemen we een sturende rol aan als
leerkracht. Ook willen we de kinderen, van
met name groep 2, uitdagen de werkjes te
kiezen die ze anders minder snel zouden
kiezen. Het kan zijn dat uw kind hier even aan
moet wennen en hier thuis ook over gaat
vertellen. Het streven is om hier na de
vakantie mee te starten.

Groep 3
We zijn alweer een tijdje op weg met thema 8:
‘De Schat’ van Lijn 3. In maart gaan we verder
met thema 9: ‘Kunst’. Meer informatie over
het thema en wat er in het thema aan bod
komt vindt u op de groepspagina van de
website.
Met rekenen zijn we ook al een eind op weg.
Wist u dat we flink aan het oefenen zijn met
het automatiseren van erbij en eraf sommen
tot 10 en dat we met de klas al eens een
recordaantal sommen van 251 hebben
gehaald. Aan het einde van dit schooljaar gaan
we kijken of de kinderen van groep 3 de erbij
en eraf sommen tot 5 al goed onder de knie
hebben. Op onze groepspagina van de website
is er een link te vinden die gaat naar de
ballonnen sommen. Hier kunnen de kinderen
de erbij en eraf sommen tot 10 goed mee
oefenen.
Heeft u vragen en of opmerkingen dan kunt u
ons altijd persoonlijk of via de mail bereiken.
Ilse.mol@jorisheumen.nl
Lilian.mooij@jorisheumen.nl

Nieuwe plaatsen
Na de carnavalsvakantie start de een na
laatste schoolperiode van dit schooljaar.
Uiteraard wisselen we ook weer van plekken.
De maandag na de vakantie krijgen de
kinderen hun nieuwe plek.
Oudergesprekken
De oudergesprekken zijn deze week en dus
nog in volle gang. Mochten er meer vragen
zijn n.a.v. het gesprek, mail ons gerust of loop
even binnen. Ook bij dringende vragen die
(naar aanleiding van het rapport) volgens u
niet kunnen wachten tot het gesprek, is het
fijn om ons van tevoren te mailen of bellen.
Wij helpen graag!
Themaweek
De week van 18 t/m 22 maart is de jaarlijkse
themaweek. In deze week wordt er, ook in
groep 4-5, geen reguliere les uit de methode
gegeven.
Wij wensen iedereen een fijne
ski/carnavals/relax- vakantie toe!
Juf Kelly en Meester Teun

Nieuws uit groep 4-5
Carnaval
We zijn in de klas druk bezig geweest met het
oefenen voor het optreden van aanstaande
vrijdag. We gaan André Hazes 2.0
introduceren, en hebben erg genoten van het
enthousiasme waarmee onze klas creatief aan
de slag is gegaan om samen met ons het
optreden vorm te geven.
Knollen en Bollen
In groep 4 hebben we de afgelopen weken
gekeken naar de groei van bollen en knollen in
het kader van de naderende lente. Enkele
tulpenbolletjes waren echter al dood voor we
ze konden gaan planten, waardoor niet
iedereen een ontkiemende plant mee naar
huis heeft kunnen nemen. We hebben de
plantjes eerlijk verloot en overgebleven bollen
en knollen die nog geplant kunnen worden
meegegeven aan kinderen die dat wilden. De
glazen potjes van de planten ontvangen we
graag retour op school.

Nieuws uit groep 6-7
Bezoek bibliotheek
Donderdag 28 februari hebben we met de klas
een bezoek gebracht aan de bibliotheek in
Malden. Daar hebben we de les Mediaquest,
de escapegame van de bibliotheek gevolgd.
De leerlingen dachten dat ze een gewone les
over informatievaardigheden kregen in de
bibliotheek. Maar plotseling werd er
‘ingebroken’ door Dokter Papyrus: “Jullie
zitten opgesloten in de bibliotheek”. Dat
gedoe met internet en nieuwe media is
volgens hem vervuiling van kinderhersenen.
Hij vindt dat kinderen alleen maar boeken
moeten lezen. Gelukkig denken de
medewerkers van de bibliotheek hier anders
over en hebben ze een escape ingebouwd. Zij
vinden dat je naast boeken heel goed het
internet kan gebruiken om aan informatie te
komen, mits je het goed gebruikt.

De leerlingen kregen 15 vragen
voorgeschoteld en ze hebben een uur de tijd
gehad om deze te beantwoorden. Daarbij
moesten ze gebruikmaken van Augmented
Reality. Of het ze is gelukt om samen de code
te kraken en te ontsnappen aan Dokter
Papyrus??? Dat is de vraag!
De leerlingen trainden zo hun
informatievaardigheden en vergrootten hun
kennis op gebied van mediawijsheid. Het was
echt een groot succes!!!

Nieuws uit groep 7-8
Trots op jullie!

Boomplantdag
Op woensdag 13 maart zal groep 6-7
deelnemen aan de Nationale Boomfeestdag.
Er zal op deze dag een heg worden geplant en
enkele fruitbomen in het dassengebied van
Heumen Noord. De kinderen kunnen daarbij
helpen en er wordt uitleg gegeven over het
gebied wat is ingericht voor de das.
Wij zullen om 10.30 uur richting het gebied
lopen en om 12.00 uur weer teruggaan naar
school. De organisatie van de gemeente
Heumen vraagt om 3 of 4 hulpouders! Eén
ouder, de vader van Bram Kroes, heeft zich
aangemeld om te komen helpen. U kunt zich
bij juf Silvia opgeven via
silvia.pol@jorisheumen.nl.
Geef uw kind graag werkhandschoenen mee
voor het planten van heggen en denkt u aan
geschikt schoeisel.

Voorbereiding CITO eindtoets.
Na de carnavalsvakantie gaan de kinderen van
groep 8 zich voorbereiden op de Cito
eindtoets. Zij doen dit door het maken en
bespreken van oefentoetsen. Op deze wijze
kunnen zij kennismaken met de manier van
vragen stellen en krijgen zij zicht op wat ze
kunnen verwachten.

Carnaval
We hebben voor de carnavalsoptocht bogen
versierd en de Prinsen carnaval zullen deze
bogen jureren. Ook hebben we een dansje
ingestudeerd voor iedereen die aanwezig is op
het carnavalsfeest. Elders in dit berichtje is
meer informatie over deze ochtend. Om 12.00
uur is iedereen vrij.
Wij wensen iedereen een heel gezellig
carnavalsfeest toe en een fijne vakantie!!!
Groetjes juf Kim en juf Silvia

Inmiddels hebben de kinderen van groep 7-8
al bijna vier weken onderwijs van
verschillende meesters en juffen. Een echte
uitdaging voor de kinderen om flexibel te zijn,
behulpzaam en iedere dag weer je uiterste
best te doen. Hier in dit berichtje willen wij
een groot compliment maken naar jullie
allemaal. Jullie hebben het uitstekend gedaan.
Wij zijn trots op jullie!!!

Schoolvoetbal.
Dit schooljaar zal een team van meiden onze
school vertegenwoordigen op het
schoolvoetbal toernooi. Wij hebben de indruk
dat het een topteam is. Zowel qua
voetbaltechniek alsook wat betreft fair play en
gezelligheid. Wij hebben dus hoge
verwachtingen...succes meiden!

Kalender
04 maart t/m 08 maart
carnavalsvakantie.
13 maart
Controle op hoofdluizen.
18 maart t/m 22 maart
Themaweek “Bouwen”
20 maart
Cultuurtje 3
22 maart
Landelijke pannenkoeken dag
28 maart
Het berichtje nummer 8

======================================

Buitenschoolse informatie.
Kent u SKJ al?
Houdt uw kind van avontuur, van slapen in
een tent of blokhut en van spellen spelen in
het bos? Geef uw kind dan op voor de
activiteiten van SKJ!
Sociaal Kultureel Jeugdwerk (SKJ) is een
vrijwilligersorganisatie uit Nijmegen die al
ruim 35 jaar activiteiten organiseert voor
kinderen tussen de 6 en 12 jaar. In de
zomervakantie organiseren wij een vijftal
kampweken.
Zomerkampen
SKJ onderscheidt zich van andere
kinderkampen door de betaalbaarheid en het
open karakter. Onze kampen staan bekend om
de spectaculaire thema’s met toneel, het
gevarieerde programma en het gezellige
tentenkamp waar wij ons 6 dagen lang in een
andere wereld bevinden. Uw kind zal SKJzomerkamp niet snel vergeten!
Vanaf 29 maart kunt u uw kind inschrijven aan
de hand van ons digitale inschrijfformulier.
Meer informatie over ons en de
inschrijfprocedure kunt u vinden
op www.skj.nl
De data van de zomerkampen 2019 zijn als
volgt:
Week 1: zondag 14 juli t/m vrijdag 19 juli
Week 2: zondag 21 juli t/m vrijdag 26 juli
Week 3: zondag 28 juli t/m vrijdag 2 augustus
Week 4: zondag 4 augustus t/m vrijdag 9
augustus
Minikamp: zondag 11 augustus t/m dinsdag 13
augustus
Is dit echt iets voor uw kind? Schrijf hem/haar
dan vanaf 29 maart in!

