Pasen en vakantie.

Met een vrije dag op Goede Vrijdag is de
meivakantie begonnen. Een vakantie met een
aaneenschakeling van feestdagen en
herdenkingsdagen. Allereerst samen genieten
van het paasfeest. Het feest van nieuw leven.
Vervolgens op dinsdag 23 april de naamdag
van Sint Joris. Uiteraard op zaterdag 27 april
de feestelijke Koningsdag.
Aan het einde van de tweede week herdenken
wij de Nederlandse slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en
vredesmissies daarna. Om op de laatste
zondag de vrijheid te vieren.
Maandag 6 mei gaan wij dan, levend in
vrijheid, weer naar school.
Het team van basisschool Sint Joris wenst alle
kinderen en hun ouders een heerlijke
vakantie, geniet van alle dagen, het mooie
weer en elkaar. Dan zien wij jullie na twee
fijne weken weer gezellig op school terug.

Schoolreisje 2019 .

Op dinsdag 7 mei gaan we met de hele school,
per bus naar het Openluchtmuseum in
Arnhem.

De volgende informatie is voor u van belang:
• We starten de dag om 08.30 uur op
school. Rond 9.00 uur zal de bus
vertrekken vanaf het Kerkplein. We
hopen rond 16.00 uur weer terug te
zijn in Heumen.
•

Als de kinderen bij terugkomst
aankomen op het plein achter de
Terp, gaan ze eerst met de leerkracht
mee de klas in om de dag af te sluiten
en vanuit daar mogen ze naar huis.

•

Alle kinderen krijgen een T-shirt aan
met het logo van onze school erop
en het telefoonnummer van hun eigen
leerkracht.

•

Alle kinderen krijgen eerst een
workshop aangeboden. Na dit
ochtendprogramma gaan kinderen uit
groep 1 t/m 5 lopen in groepjes door
het park onder begeleiding van een
ouder of stagiair(e). Kinderen uit
groep 6 t/m 8 lopen in kleine groepjes
zelfstandig door het museum.
Niemand loopt alleen; met de
groepsleerkracht worden van te
voren duidelijke afspraken gemaakt.

Adoptie monument (vrijdag 10 mei 2019).

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 vrijdag 10 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 10.50 uur zullen
de groepen vanaf het
schoolplein
vertrekken richting
het monument.
Samenwerken
Samen leren
Samen
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In het park is er een ontmoetingsplek.
Naar deze plaats lopen we eerst met
de gehele school. Hier kunnen alle
kinderen hun spullen neerzetten. Op
deze plek zal de gehele dag een
leerkracht aanwezig zijn, waar
kinderen (indien nodig) altijd terecht
kunnen.

Hopelijk bent u voldoende geïnformeerd.
Mocht u toch nog vragen hebben, kunt u
terecht bij meester Teun of juf Kim
(teun.deboer@jorisheumen.nl / kim.vanginke
l@jorisheumen.nl)

•

Vanuit de ouderraad krijgen de
kinderen een ijsje. We zullen fruit
meenemen. Voor drinken en een lunch
moet u als ouders zelf zorgen. Iets
lekkers meenemen verbieden we niet,
maar een boterhamzakje met snoepjes
lijkt ons meer dan voldoende.

Koningsspelen 2019

•

Indien uw kind in groep 6, 7 of 8 zit,
laat ze dan een horloge omdoen,
zodat ze de tijd in de gaten kunnen
houden.

•

Er mag niet gegeten en gedronken
worden in de bus.

•

Zijn er nog bijzonderheden waarvan
wij op de hoogte moeten zijn, geef
deze dan a.u.b. door aan de leerkracht
van uw kind.

•

•

Iemand rijdt met een extra auto mee.
Zo is er bij een calamiteit altijd de
beschikking over eigen vervoer.

•

Mocht uw kind last hebben van
‘reisziekte’ dan adviseren we u om uw
kind vooraf een reistabletje te geven.
Wij kunnen géén rekening houden
met alle wensen als het gaat om
plaatsen voorin de bus.

•

Leerkrachten zullen op deze dag
foto’s maken voor op de site.

•

Mobiele telefoons blijven deze dag
thuis.

•

Bij calamiteiten kunt u contact
opnemen met Saskia Tissen: 0622852938

We gaan er samen een geslaagde dag van
maken!

Afgelopen vrijdag hebben we aandacht
besteed aan de Koningsspelen. De kinderen
zijn de ochtend op school gezellig begonnen in
hun eigen klas met een zelf meegebracht
ontbijt. Dit is goed bevallen. Alle kinderen
hadden datgene bij zich wat ze lekker vonden.
Toen de magen goed gevuld waren, gingen
we richting het sportpark. Fijn dat we weer
terecht konden bij SV Heumen en dat enkele
ouders alle spellen hadden klaargezet.
Super! Op het sportveld werd begonnen met
de warming-up: de Pasapas van Kinderen voor
Kinderen. Enkele kinderen (Daniek, Sofie, Julia
en Jente) uit groep 6/7 gingen hierin voorop.
Nadat alle spieren los waren gemaakt, konden
we beginnen met het programma. De
kinderen uit de groepen 1 t/m 3 gingen onder
begeleiding van ouders een circuit van 9
spelletjes volgen zoals touwtrekken,
kruiwagenrace en flessenvoetbal.
De groepen 4 t/m 8 hebben in teamverband
gesport.
Alle kinderen hebben zich deze ochtend van
hun sportieve kant laten zien. Fijn om te zien
dat de kinderen hebben genoten.
Mede dankzij de OR en de hulpouders was dit
weer een geslaagde dag. Bedankt!

De allerliefste moeder van de hele
wereld.

Wij wensen alle mama’s van onze school een
hele fijne Moederdag op zondag 15 mei.
Geniet van het verwen momentje, lieve
kinderen en wellicht een zelfgemaakt, prachtig
en zeker uniek cadeau.

Nieuws uit groep 1-2-3

Thema
Het thema kunst/museum hebben we af
gesloten middels een kleine tentoonstelling.
Wat hebben de kinderen de afgelopen weken
veel creativiteit laten zien maar ook veel
geleerd over schilderattributen en beroemde
schilders zoals Vincent van Gogh, Rembrandt
van Rijn en Wassily Kandinsky. We hebben
ook munten gekleid voor in het
muntenmuseum en figuren gemaakt met
magnetische blokken.
Na de vakantie starten we met het thema
‘Gezondheid’. Ook krijgen alle kinderen na de
vakantie weer een andere plaats. Tijdens deze
4 weken staat de letter ‘ij’ centraal en zullen
we de reeds aangeboden letters herhalen.
Daarnaast behandelen we de getallen 9 en
19.

Heemtuin
In de afgelopen weken hebben we een bezoek
gebracht aan de Heemtuin. In kleine groepjes
hebben we het kabouterpad lente gelopen.
Het weer deed zijn naam eer aan. De kinderen
hebben van deze ochtend genoten. Ouders
die hebben gereden, bedankt.
Groep 1-2
Nieuwe leerlingen
Eliz, Duuk, Lex en Sterre worden binnenkort 4
jaar. We wensen ze fijne en leerzame
schooljaren op basisschool St. Joris.
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
Wat zijn we trots op alle kinderen van groep 23. Het doel was om voor het einde van het
schooljaar allemaal een veter strikdiploma te
behalen. Dit is ons begin april allemaal gelukt
en iedereen heeft hem mee naar huis
genomen. En… belofte maakt schuld dus de juf
heeft getrakteerd op snoepveters.
Het atelier in de themahoek gaat ruimte
maken voor een dokter/tandarts/apotheek
hoek waar weer veel leerzame en uitdagende
speelmaterialen komen te liggen. Heeft u nog
spullen voor deze hoek, dan zien wij ze graag
tegemoet.

Bij groep 3 hebben we onlangs de
voorjaarssignalering afgenomen. Bent u
nieuwsgierig naar de resultaten hiervan, loop
dan gerust even binnen na schooltijd. Het
nieuwe thema van lijn 3 gaat over
dieren. Meer informatie over de inhoud van
dit thema is te vinden op de website.

Ook zijn we in het laatste schrijfboekje gestart.
We stimuleren alle kinderen om voornamelijk
de schrijfletters te gebruiken, ook in andere
werkboekjes. Dit doen we om een goed
leesbaar en vlot handschrift te ontwikkelen.
Heeft u vragen en of opmerkingen dan kunt u
ons altijd persoonlijk of via de mail bereiken.
Juf Ilse en juf Lilian
Ilse.mol@jorisheumen.nl
Lilian.mooij@jorisheumen.nl
We wensen iedereen een fijne vakantie.
Geniet ervan.

Nieuws uit groep 6-7
Adoptie monument op vrijdag 10 mei 2019
Tijdens de traditionele en jaarlijkse
herdenkingsbijeenkomst krijgen de kinderen
de gelegenheid om bloemen bij het
monument neer te leggen.
Zou u zo vriendelijk willen zijn om uw kind op
deze vrijdag een onverpakte (geplukte)
bloem mee te geven naar school om bij het
monument neer te kunnen leggen.

Nieuws uit groep 4-5

Na de meivakantie gaan we de laatste periode
van dit schooljaar in. In deze periode wordt
ook de meester-en juffendag gevierd. Dit zal
dit schooljaar op dinsdag 28 mei zijn.
's Ochtends vertrekken wij om 8.30 uur naar
het bos van Beek, waar Gerard (de vader van
meester Teun) ons via een wandeling door het
bos naar de beste speelplek van de wereld
brengt: de zandberg. Daar spelen we, eten we
fruit en drinken iets. De kinderen hoeven geen
beker mee naar school te nemen. Om 12.00u
zijn we terug op school. De kinderen hebben
dus een 'gewone' middagpauze. De
klassenouders regelen het vervoer van en naar
Beek. Hierover worden mails verstuurd.
's Middags gaan we in de klas een film kijken.
Hiervoor mogen de kinderen van thuis kussens
meenemen, zodat wij in de klas gezellig samen
kunnen zitten en 'relaxen'. Het is ook
toegestaan om een klein zakje snoep
(boterhamzakje) of klein zakje chips mee te
nemen naar school, voor tijdens de film. Wij
zorgen voor wat te drinken.
Fijne meivakantie! Tot daarna!

Koningsspelen
Vrijdag 12 april stond in het teken van de
Koningsspelen. We zijn de dag gestart met een
ontbijt dat ieder kind zelf had meegenomen.
Na de goed gevulde buiken konden we lekker
actief aan de slag op de voetbalvelden in
Heumen. De volgende spellen werden
gespeeld: korfbal, water bootcamp, vier op
een rij, voet softbal, skilopen en
kruiwagenrace.
De kinderen hebben genoten van deze dag
met een lekker ijsje als afsluiting van de
ochtend!
Bezoek Heemtuin
Zoals u in de mail heeft kunnen lezen, brengen
wij op donderdag 9 mei een bezoek aan de
Heemtuin. Helpt u uw kind herinneren om de
fiets deze dag mee naar school te nemen.
Alvast bedankt!
Wij wensen iedereen een heel fijne vakantie
toe!
Groetjes juf Kim en juf Silvia

Nieuws uit groep 7-8
Deze week stond in het teken van de Cito
eindtoets voor groep 8. Deze is nu achter de
rug en we gaan met z'n allen genieten van
hopelijk een heerlijke paasvakantie.
Na de vakantie gaan we natuurlijk weer aan
de slag met nieuwe thema's voor taal en
groep 8 gaat verder werken met Gott-itt
tijdens de rekenlessen.
Gott-itt is een digitaal rekenprogramma dat
ook gebruikt wordt op sommige scholen voor
voortgezet onderwijs.
Op dinsdag en vrijdagmiddag gaan we
oefenen voor de musical. De kinderen zijn in
hun hoofd natuurlijk veel met de musical bezig
en dan lijkt het vaak dat er op school alleen
nog maar aan de musical gewerkt wordt.
Niets is minder waar want tijdens de vijf
ochtenden wordt er gewoon gelezen, taal en
rekenen gemaakt, spelling gedaan en
begrijpend lezen en studievaardigheden
geoefend.
Op vrijdagmiddag 10 mei staat er een excursie
gepland naar de Heemtuin. Een buitenles in
de natuur waar we de kleine levende natuur
gaan bestuderen.
Groetjes juffrouw Diny en juffrouw Linda.
Gezocht!
Wij zoeken 1 of 2 ouders (met kennis en/of
kunde) om mee te denken/tekenen aan een
plan voor de vergroening van ons
buitenterrein.
Denkt u hier iets in te kunnen betekenen,
stuur dan een mail naar:
directie@jorisheumen.nl
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