
 
 
 

Basisschool en coronavirus. 
Hoewel de coronacijfers weer aan het stijgen zijn, hebben wij sinds het vorige berichtje wel versoepelingen 
gehad in de coronaregels. Voor onze school betekent dit dat ouders weer op het schoolplein en in de school 
welkom zijn. Echter willen wij wel graag het afscheid nemen buiten behouden, omdat wij gemerkt hebben dat 
dit voor de kinderen in school een stuk rustiger en ruimer is. U kunt uiteraard wel weer na schooltijd de school 
binnenlopen om even iets kort met de leerkracht te bespreken. Voor een wat langer gesprek vragen wij u toch 
altijd vooraf een afspraak te maken. 

 
Daarnaast zijn de huidige richtlijnen en de beslisboom op onze website nog de meest actuele stand van zaken. 
Wij verzoeken u wel bij de ziekmelding van uw kind door te geven of het mogelijk corona gerelateerde klachten 
betreft of niet. 

 
Kinderboeken- en themaweek. 
Afgelopen weken zijn wij met de kinderen bezig geweest rondom het thema “Worden wat je wil” in het kader 
van de nationale Kinderboekenweek en onze themaweek. Wij hebben gezamenlijk heel veel leuke activiteiten 
gedaan en natuurlijk veel geleerd over wat je allemaal kunt worden en wat je zou willen worden. 
Deze bijzondere week is zo goed geslaagd dankzij alle ouderhulp bij de excursies en bij de beroepenmarkt. 
Daarom willen wij jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor jullie tijd en voorbereiding. Het was super! 
Foto’s van deze kinderboeken- en themaweek zijn te zien op onze website. 

 

Foto’s op de website. 
Van diverse activiteiten die dit jaar plaatsvinden zullen wij foto's maken. Deze foto's worden beveiligd met een 
inlognaam en wachtwoord. Elk jaar zal er een nieuwe inlognaam en wachtwoord worden toegezonden. 
Uiteraard houden wij rekening met de privacy wensen. Kinderen die niet met beeldmateriaal op de website 
mogen, zullen hier dus ook niet bij staan of alleen onherkenbaar in een groep (bijvoorbeeld van de achterkant). 
Mocht er per ongeluk toch een foto tussendoor glippen, stuur ons dan een mailtje. De foto's op de website zijn 
te downloaden voor uw eigen verzameling foto's ter herinnering aan de basisschooltijd, maar mogen niet 
verspreid worden. 

 

Kwink op school. 
“ Keuzes maken” is het thema waar we de komende weken mee aan de slag gaan. 

 
Onderbouw Middenbouw Bovenbouw 

   
In deze weken laten wij de kinderen 
goed naar de emoties van anderen te 
kijken, zodat zij met het maken van 
keuzes ook bewuster rekening 
kunnen houden met de gevolgen van 
hun keuze voor andere kinderen. 

Bij het maken van keuzes is het voor 
kinderen bijna vanzelfsprekend om 
uit te gaan van hun eigen behoeftes. 
In deze weken gaan wij met de 
kinderen oog hebben voor anderen 
bij het maken van een keuze. 

De groep is gevormd en de kinderen 
werken vaak samen. Hierbij moeten 
vaak keuzes gemaakt worden. De 
keuze van de één heeft vaak gevolgen 
voor de ander. Wij gaan aan de slag 
met de keuze-check om klasgenoten 
te zien en te begrijpen. 



Cultuurtje. 
Maandag 11 oktober stond het cultuurtje op het programma. Dit is een ochtend waarin wij met verschillende 
leerjaren door elkaar in drie verschillende workshops bezig zijn met culturele vorming. 
In de onder- en bovenbouw zijn de kinderen gaan dansen op het lied “ Later als ik groot ben”, waarbij zij ideeën 
en ervaringen van zichzelf en andere zijn gaan onderzoeken. 
De tweede workshop ging over architectuur in Heumen. De onderbouw is aan de hand van een fototocht langs 
verschillende huizen en gebouwen gelopen en de leerkracht heeft met hen gesproken over doel en functie van 
gebouwen en allerlei opvallende bouwstijlen. De bovenbouwleerlingen hebben zelfstandig dezelfde tocht 
gelopen en hebben daarna in de klas de volgende vragen bij de foto’s beantwoord: Wat is het? Wat is de 
functie? Van welk materiaal is het gemaakt? Welke vormen zie je? Wat vind jij ervan? 
In de laatste workshop zijn de kinderen in hun bouw een les drama gaan doen passend bij verschillende 
werksituaties. Bijvoorbeeld: een restaurant, het vliegveld, de bouwplaats en het ziekenhuis. 

 
Nationaal programma onderwijs. 
Afgelopen maanden zijn wij op school bezig geweest om de eventueel opgelopen achterstanden en 
voorsprongen van kinderen in beeld te brengen. Dit is gedaan door de schoolsluiting in verband met corona. 

 

Wij hebben dit geïnventariseerd op schoolniveau, op groepsniveau en op individueel kindniveau. 
Op individueel kindniveau zien wij in bijna alle groepen kinderen die achterstanden hebben opgelopen, 
kinderen die zich ondanks de schoolsluiting goed hebben ontwikkeld en kinderen die van het thuisonderwijs op 
één of meerdere leergebieden hebben geprofiteerd. 

 
Op dit moment hebben wij op basis van de “schoolscan” een eerste globale planning gemaakt voor de inzet van 
het geld dat wij krijgen voor het inhalen van de ingelopen achterstanden. Dit globale plan hebben wij afgelopen 
maandag ook in de medezeggenschapsraad besproken. 

 
Dit jaar gaan wij inzetten op uitbreiding van uren van onze eigen medewerkers, zodat in alle klassen 
ondersteuning geboden kan worden aan het vormgeven en uitvoeren van de ondersteuningsprogramma’s. 
In de periode van november tot juli zal juf Lilian iedere dinsdagochtend ondersteuning bieden en één keer in de 
twee weken op maandagochtend. In diezelfde periode zal juf Almasa iedere woensdag- en vrijdagochtend 
ondersteunen. Juf Lilian zal de eerste weken voornamelijk de groepsleerkrachten vervangen in de groep, zodat 
de eigen leerkracht zelf de inhoudelijke ondersteuning passend kunnen vormgeven. 
Ouders van kinderen die ondersteuning gaan krijgen in het kader van dit programma worden door de eigen 
leerkracht hierover geïnformeerd. 

 
Ouderraad. 
In de bijlagen bij dit berichtje treft u twee bijlagen aan van onze ouderraad. Het ene document is het 
jaarverslag met veel informatie over de activiteiten het afgelopen schooljaar en het andere document is een 
mooie oproep voor nieuwe ouders in onze ouderraad. Om alle festiviteiten goed te kunnen organiseren is 
ouderhulp echt onmisbaar. Wilt u een keer komen kijken bij de vergadering van de ouderraad, dan bent u van 
harte welkom. 

 
Leerlingenraad. 
Maandag 18 oktober hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 hun stem 
uitgebracht op hun klas- of schoolgenoot die zij graag in de leerlingenraad willen 
hebben. De stemmen zijn inmiddels geteld en dit zijn de leden van onze 
leerlingenraad: Iris, Isa en Jesse voor groep 7-8 en Abdullah, Noah en Kiki voor 
groep 5-6. 
Op donderdag 21 oktober hadden zij hun eerste korte bijeenkomst, met gelijk 
een gesprek met de nieuwe directeur bestuurder van Stichting primair onderwijs 
Condor. Die kwam deze dag bij ons op bezoek en wilde graag in gesprek met de 
leerlingen over het reilen en zeilen op de Sint Joris. 



Bag2school. 
Vanaf woensdag 3 november t/m vrijdag 5 november kunt u mee doen met de kleding inzamelactie. 
De ouderraad heeft via de organisatie Bag2school Nederland deze actie opgezet om extra geld in te zamelen. 
De opbrengst komt ten goede aan de activiteiten voor de kinderen op school. 

 
U kunt eigen plastic zakken vullen met schone kleding, schoenen (per paar aan elkaar), lakens, dekens, 
gordijnen, knuffels, handtassen, riemen/ ceinturen. 
Uw dichtgeknoopte zakken kunt u inleveren in het speellokaal bij ons op school vanaf woensdag 3 november. 
Op vrijdag 5 november 10.00 uur worden de zakken opgehaald door Bag2school. 

 
Alvast enorm bedankt voor uw hulp bij deze inzameling. Wilt u meer weten over de organisatie Bag2school 
Nederland, kijk dan op www.bag2school.nl. Ook treft u in de bijlagen alvast twee flyers met meer informatie 
over de inzameling en wat u wel/niet in de zakken kunt doen. 

 
 

 
 

 

Buitenschoolse informatie. 
 
 

Dringende oproep!! 

 
Wij zijn dringend op zoek naar enthousiaste ouders of andere vrijwilligers die een 

steentje bij willen dragen aan het organiseren en begeleiden van activiteiten voor 

de Heumense jeugdcarnaval. 
 

Door het vertrek van twee commissieleden, bestaat onze Jeugdcommissie op dit moment nog maar uit twee 

personen (Mathieu de Best en Leon Terlouw). Om een goede organisatie neer te zetten, zijn wij op zoek naar 

ten minste twee nieuwe commissieleden. De Jeugdcommissie organiseert alle activiteiten voor de jeugd, in 

overleg met het bestuur. Denk hierbij aan het Jeugdprinsenbal, de Prinsenreceptie en de Carnaval zelf. Wij zijn 

ook al erg geholpen als ouders van de raadsleden, prins(es) of pages kunnen helpen bij één van de activiteiten. 
 

Dus: ben jij een organisatietalent, heb je goede ideeën voor een feestje of wil jij graag je steentje bijdragen, 

zodat de Heumense jeugdcarnaval niet doodbloedt? 
 

Meld je dan snel aan voor de Jeugdcommissie! 
 

Aanmelden kan bij één van de bestuursleden of via een mail aan: secretariaat@cv-drs.nl 
 

Groeten, 
 

Het bestuur en de Jeugdcommissie van C.V. De Raore Schutters 

Kalender 
Maandag 1 november 
Woensdag 3 november 

Ouderraadsvergadering 20.00-21.30 uur 
Luizencontrole thuis 
Start inzameling Bag2school 

Woensdag 17 november Studiedag bovenbouw ➔ Groep 1-4 vrij 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bag2school.nl%2F&data=04%7C01%7Cdirectie%40jorisheumen.nl%7C890f5d6db2ee41dd041a08d98cc746ec%7C07c7ddda46714aa1b2d28063eb5f71a3%7C0%7C0%7C637695610846144006%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PQs6Ebn7O6c7lpOstfM22sV1dlTyB6qcSKz00AePG74%3D&reserved=0
mailto:secretariaat@cv-drs.nl


 


