
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakantierooster schooljaar 2020-2021 
 

- Herfstvakantie  19 oktober t/m 23 oktober 
- Kerstvakantie  21 december t/m 01 januari 
- Carnaval   15 februari t/m 19 februari 
- Goede Vrijdag  02 april 
- 2e Paasdag  05 april 
- Koningsdag  27 april 
- Meivakantie  03 mei             t/m 14 mei 
- 2e Pinksterdag  24 mei 
- Zomervakantie  19 juli              t/m 27 augustus 

 

Informatie- en communicatietechnologie. 
ICT op St. Joris werd de afgelopen jaren op de volgende wijze vormgegeven: 
Er was een protocol voor gebruik van de computer, de midden- en bovenbouw gebruikte de methode ‘Aabeecee’          
(programmavaardigheden voor Microsoft Word, Powerpoint, Excel en Paint aanleren) en gedurende het jaar werd ICT 
'wel eens' ingezet bij een presentatie, werkstuk of les en konden kinderen hier (vaak ter voorbereiding ook thuis) mee 
werken. 
Door de snel veranderende ICT-mogelijkheden in de wereld en dus ook op school, vonden wij als team van St. Joris dat 
wij niet meer aansloten bij de vaardigheden van nu. In het nieuws vaak omschreven als '21e eeuwse vaardigheden'. 
 
Aangezien wij deze nieuwe vaardigheden van belang vinden voor de toekomst van kinderen, is in het afgelopen jaar 
door de leerkrachten onderzocht welke van deze vaardigheden voor uw kind in de toekomst van belang zijn om tijdens 
de basisschooltijd aan bod te laten komen en passend zijn bij onze school. Enkele van de punten die wij gezamenlijk 
hoog in het vaandel vinden staan: 

• Geen lineaire manier van aanleren met slechts één programma (Office), maar kinderen meer zélf laten 
ontdekken met tips van de leerkracht. 

• Vernieuwde protocollen voor het gebruik van 'devices en computers' en duidelijk vastleggen welke 
vaardigheden we ze willen aanleren/laten ervaren van groep 1 t/m 8. En ook bewust welke vaardigheden 
niet, het zijn er immers zo veel! 

• Mediawijsheid een vaste plek geven in de middenbouw door de media van dichterbij te bekijken (excursie). 

Mede door bovenstaande punten is een ICT-handleiding geschreven, waar per leerjaar staat aangegeven welke 

onderdelen van de 21e eeuwse vaardigheden aan bod komen en op welke manier de leerkrachten dit kunnen doen, 

zonder hier een nieuwe les voor te hoeven ontwerpen. Enkele voorbeelden: 

• In de onderbouw gaan leerlingen aan de slag met het maken van een stop-motion video passend bij een 
thema. 

• In de middenbouw leren leerlingen een email op te stellen en te versturen met een zelfgemaakte foto van 
een object. 

• In de bovenbouw leren leerlingen rekenkundige gegevens digitaal in tabellen en grafieken te verwerken 
tijdens een rekenles.   

Ook wordt de boeken- en/of meeneemkring gedurende de basisschoolperiode minimaal één keer op een andere 

manier door de kinderen vormgegeven. Zo maken de kinderen van groep 6 bijvoorbeeld een 'boekvideo'. Mochten ze 

deze vorm van presenteren interessant vinden, kunnen ze dat in latere groepen nogmaals doen. 

Hierdoor zullen leerlingen ICT kritischer gaan benaderen en een breder beeld van ICT anno nu kunnen creëren. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

» Nieuws flits «                  » Kampement Grave « 

Omdat het 75 jaar Market Garden is zijn wij met groep 5/6/7/8 , Juf Diny, juf Silvia, stagiaires en rij ouders 

naar Kampement Grave geweest. Dit was op een woensdag ochtend 18 september. Een militair vertelde 

ons een klein verhaal, we werden in 2 groepen verdeeld, groep 5/6 ging met iemand mee, en groep 7/8 

ging een andere weg. We liepen over de pontonbrug daar vertelde een militair een kort verhaal, groep 7/8 

werd in verschillende kleine groepjes verdeeld zodat we allemaal mooie verhalen konden gaan luisteren en 

dingen konden zien. 

       

Over de pontonbrug          Foto materiaal                            Militair met geluidsmateriaal 

Als eerste kwamen we bij een tent, daar vertelde een militair over hoe ze communiceerde met elkaar, over 

de telefoon en de radio. Daarna gingen we naar het hospitaal daar werd onder andere uit gelegd hoe ze de 

materialen schoon maakte en hoe ze verdoofde. In een andere tent werd uit gelegd welke  wapens er 

waren en hoe ze schoon werden gemaakt en waarom. Als laatste zijn we naar 2 bunkers geweest, zo kon je 

ervaren hoe klein het is van binnen.    

         

Uitleg over wapens                                      Hospitaal                                     Bunker                              

Geschreven door: Jordi Thomassen, groep 8 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

                                                   

                                                                                          

 

Kalender: 
 

11-11   Sinterklaasjournaal start. 
             Sint Maarten. 
 Week van de mediawijsheid. 
16-11 Sinterklaas in Nederland. 
28-11 Cultuurtje 2. 
29-11  Volgend berichtje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolkeuze hulp voortgezet onderwijs. 
Schoolkeuzehulp.nl helpt de kinderen van groep 7 en 8 en hun ouders zich te oriënteren op de keuze voor 
een school in het voortgezet onderwijs ( VO). Op de website zijn presentaties van alle scholen in de regio  
( van Nijmegen tot Boxmeer), algemene informatie over het voortgezet onderwijs en alle data van open 
dagen, informatiemarkten en aanmelding te vinden.  
Data informatie avondmarkten: 
 
Maandag 13 januari:  Kandinsky Ciollege Nijmegen 
Dinsdag 14 januari:     Karel de Grote College 
Woensdag 15 januari: Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen 
Maandag 20 januari: Mondial College Leuvensbroek 
Dinsdag 21 januari: Maas Waal College Oosterweg 
Maandag 227januari:  Stedelijk Gymnasium 
Woensdag 29 januari: Montessori College Nijmegen 
 
Programma avondmarkten: 
18.30u informatiemarkt 
19.00u 1e voorlichtingsronde 
19.45u  pauze informatiemarkt 
20.00 u 2e voorlichtingsronde 
20.45u  informatiemarkt 
21.00u  einde avondmarkt 
 
Open Huisperiode: 
Alle scholen in Nijmegen en directe omgeving hebben van 12 t/m 19 februari 2020 een Open Huisperiode. 
Op zaterdag 15 februari van 10.00u tot 15.00 u is er op de meeste locaties een Open Dag. In de dagen voor 
en na de open dag geeft elke school op eigen wijze invulling aan de voorlichtingsactiviteiten. 

 



 

 

 

 

Ieder kind mag zijn eigen ontwikkeling volgen 

Bijdrage van Anneke vHes, GGD Gelderland-Zuid   

Iedere ouder wil het beste voor zijn kind. Sommige ouders laten hun kinderen zoveel mogelijk vrij. Andere 

ouders zitten ‘bovenop’ hun kind. De meeste ouders zitten hier ergens tussen in. Iedereen doet het anders en 

dat is goed. 

Opvoeden is stukje bij beetje loslaten. Belangrijk hierbij is dat je luistert naar je eigen gevoel, kijkt naar je kind 

en probeert in te schatten waarom je kind doet wat hij doet. Past zijn gedrag bij de ontwikkeling van je kind of 

gedraagt hij zich misschien zo omdat je als ouder teveel van hem verwacht? Het kan ook zijn dat je kind 

meedoet met leeftijdsgenootjes en zich dus aanpast aan anderen. 

Hoe begeleid je je kind in zijn ontwikkeling? 

Probeer de balans te vinden tussen het uiten van je bezorgdheid en het moeten loslaten. Dit noemen we ook 

wel ‘grenzend begeleiden’. Tips hierbij zijn: 

• Leer jezelf als ouder kennen. Denk na over vragen zoals: waar liggen mijn grenzen? Wat verwacht ik 
van mijn kind en wat mág ik verwachten? Het is handig om hier zo nu en dan (met je partner of andere 
ouders) over na te denken en over te praten. 

• Leer je kind kennen en probeer je eigen verwachtingen soms los te laten. Hoeveel begeleiding vraagt 
je kind? Begrijp ik mijn kind eigenlijk wel? Welke signalen zendt mijn kind uit en hoe reageer ik daar 
op? 

Door je kind op zijn eigen tempo zich te laten ontwikkelen, leert hij of zij zichzelf te ontdekken en zijn eigen 

identiteit te ontwikkelen met talenten die bij hem of haar passen. 

Meer lezen? Op onze website vind je meer tips en adviezen over ‘ik als ouder’, de emotionele ontwikkeling van 

kinderen en zelfvertrouwen van kinderen. 

Groei! 

In onze nieuwsbrief Groei! vind je betrouwbare informatie over de ontwikkeling, gezondheid en opvoeding van 

kinderen: onderwerpen die aansluiten op de leeftijd van je kind. Benieuwd? Meld je aan via onze website: 

www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/nieuwsbrief-groei/.  

 
Misschien heb je meer vragen over bovenstaand onderwerp? Ik ben er voor allerlei vragen over de groei, 
ontwikkeling en gezondheid van je kind. Bijvoorbeeld over bedplassen, gezonde voeding of advies over de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind.. Bellen of mailen voor een afspraak kan altijd. 
Telefoon06-10252777 
E-mail: avanhes@ggdgelderlandzuid.nl 
www.ggdgelderlandzuid.nl  

 JeugdgezondheidszorgGGDGelderlandZuid 
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