Basisschool en Corona-virus.
Hoewel we nog te maken hebben met een kleine opleving van het Coronavirus in Nederland,
zetten de versoepelingen zich door.
Voor onze school betekent dit, dat wij weer terug kunnen gaan richting onze normale
situatie en werkwijze. We kunnen weer groep doorbrekend werken, ouders op school
ontvangen en schoolactiviteiten organiseren. Kortom, we gaan een mooie tijd tegemoet.
Wat er verandert:
- Er hoeven geen mondkapjes meer te worden gedragen in school.
- Ouders zijn weer welkom om zo binnen te lopen. *
- Er zijn zelftesten beschikbaar voor kinderen van groep 1-5 wanneer er meerdere
besmettingen in één groep zijn. Deze kunt u dan bij de leerkracht van uw kind halen.
Deze stellen wij ook beschikbaar wanneer u een Corona besmetting in uw
thuissituatie hebt en uw kind (zonder klachten) naar school wilt laten gaan.
- Wij informeren niet meer alle ouders wanneer er een leerling in de groep positief is
getest op Corona. Wanneer er meerdere leerlingen in één groep zijn, dan zullen wij
dat wel doen. Als u thuis een kwetsbare huisgenoot heeft waarvoor het wel van
belang is dat u bij iedere leerling hiervan op de hoogte bent, dan vragen wij u dit ons
te laten weten.
* U bent weer van harte welkom bij ons op het schoolplein en in de school. U hoeft dan geen
mondkapje te dragen. Ouders kunnen voor en na schooltijd naar binnenlopen voor een
korte belangrijke mededeling of vraag aan de leerkracht. Wij houden wel aan dat ouders
buiten afscheid nemen en de kinderen zelf naar hun klas gaan. Voor de kinderen is dat
ruimer en rustiger in de hal en in de klas.
Wat blijft:
- Leerkrachten en leerlingen van groep 6-7-8 worden geadviseerd om nog 2x per week
preventief zelf te testen. De kinderen kunnen hiervoor, wanneer zij dit willen, op
school testen mee naar huis krijgen.
- Kinderen met een huisgenoot met Corona mogen naar school.
- Kinderen met klachten passend bij Corona blijven thuis en worden geadviseerd zich
te (laten) testen.
- Wij ventileren nog steeds in de klassen.
- Kinderen die in thuisquarantaine zitten kunnen nog online de lessen volgen.

Nationaal programma onderwijs (NPO).
Vorig jaar maakte de onderwijsminister bekend dat er extra financiële middelen naar het
basisonderwijs en voortgezet onderwijs zouden gaan voor de aanpak van
onderwijsachterstanden bij kinderen door Corona. Dit zou voor twee jaar zijn.
Onlangs is bekend gemaakt dat dit programma met twee jaar wordt verlengd. Er komt niet
twee jaar geld bij, maar er is meer tijd om de middelen verantwoord in te zetten.
Dit voorjaar wordt duidelijk welk bedrag wij voor de tweede periode krijgen.
Inmiddels hebben wij de eerste periode van ondersteuning kunnen bieden en zullen wij naar
aanleiding van de midden toetsen van CITO kijken voor welke leerlingen extra ondersteuning
nog nodig is of niet meer. Ook kijken wij of er andere leerlingen zijn waarbij nu pas blijkt dat
zij door het thuisonderwijs of thuisquarantaine onvoldoende groei hebben doorgemaakt en
wel wat ondersteuning kunnen gebruiken.
Afgelopen periode is een enkele keer de NPO-ondersteuning door juf Lilian komen te
vervallen, aangezien zij door gebrek aan vervanging van een zieke collega een groep
onderwijs heeft gegeven. Wij kiezen er dan bewust voor om het onderwijs aan een hele
groep door te laten gaan. De niet ingezette uren voor NPO-ondersteuning worden
verplaatst.
Oriëntatie rekenmethode.
Afgelopen half jaar is een werkgroep van leerkrachten aan de slag gegaan met een oriëntatie
traject voor een nieuwe rekenmethode.
Dit begint met een evaluatie van onze huidige methode en ons
rekenonderwijs om van daaruit nieuwe aandachtspunten te
formuleren. Daarna wordt op basis van onze onderwijskundige
visie en de aandachtspunten uitgebreid vooronderzoek gedaan.
Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een voorstel van twee
mogelijke nieuwe rekenmethode voor onze school. Deze twee
rekenmethoden gaan wij de komende drie maanden in alle
groepen ook daadwerkelijk uitproberen. Dit betekent dat enkele
lessen uit onze methode Wizwijs worden vervangen door lessen
uit de methode Pluspunt of Getal en ruimte junior.
Zo kunnen wij, samen met de kinderen, ervaren wat
goed werkt en wat niet.
Ook informeren wij bij andere scholen die deze
methoden al gebruiken wat hun ervaringen zijn.
Wanneer de definitieve keuze is gemaakt met het
schoolteam, dan zal deze methode komend schooljaar in
groep 1-7 worden ingevoerd. Voor groep 8 is het van
belang om met de huidige methode hun schoolloopbaan
af te ronden.

Nationale pannenkoekendag.
Met de kinderen van groep 7 en 8 doen wij weer mee aan de Nationale
Pannenkoekendag. Dit is een dag waarbij de kinderen pannenkoeken
bakken voor de ouderen.
Dit jaar is het als vanouds in Terp voor de ouderen van Heumen en opa’s en oma’s.
We werken samen met Effe d’r uit. Aangezien het een grote groep pannenkoekenbakkers is,
zal een deel in Terp bakken en een deel in groepjes bij ouders thuis. De pannenkoeken
worden gezellig samen opgegeten in Terp van 13.00 tot 14.00 uur.
De kinderen van groep 7-8 hebben een continurooster en zijn dan om 14.00 uur uit.
Ouderraad
Hulp gezocht bij ophalen van oud papier!
Voor het jaarlijks ophalen van het oud papier zoeken we enkele
hulpouders die willen helpen.
De opbrengst die met deze oud papier actie wordt opgehaald,
komt ten goede aan de activiteiten die op school georganiseerd
worden. Wie komt het huidige team versterken?
Voor aanmelden en/ of meer informatie kun je contact opnemen
met Saskia of via or@jorisheumen.nl
Week van de lentekriebels.
Vanaf dit schooljaar geven wij in alle groepen lessen over weerbaarheid, relaties &
seksualiteit met behulp van de methode “Kriebels in je buik”.
In de week van de Lentekriebels (21 t/m 25 maart) besteden wij
hier nog eens extra uitgebreid aandacht aan en zullen er meerdere
lessen worden gegeven. Dit jaar is het thema van deze projectweek
“Je lijf is van jou”, waarbij het gaat over wat je zelf wel en niet wilt
van anderen met betrekking tot jouw eigen lijf.
Door aandacht te besteden aan relationele en seksuele vorming, vooral thuis maar ook op
school ontwikkelen kinderen zich tot mensen die respect hebben voor zichzelf en anderen.
Dankzij deze aandacht en lessen:
- Durven kinderen eerder vragen te stellen over seksualiteit.
- Ontwikkelen ze normen en waarden op dit thema.
- Worden ze weerbaarder en kunnen ze anderen aanspreken op ongewenst gedrag.
- Leren ze respectvol met elkaar omgaan.
- Kunnen ze verantwoorde keuzes maken op het gebied van relaties en seksualiteit.

ISocial voorstelling.
Het leven van kinderen speelt zich ook voor een steeds groter deel online af. Deze steeds
veranderende onlinewereld is voor de gemiddelde volwassene nauwelijks bij te benen.
Maar hoe worden basisschoolkinderen hier wegwijs is?
Op maandag 14 maart
speelt theatergroep Zwerm
voor de kinderen van groep 6-8
de voorstelling iSocial.
Deze voorstelling volgt drie basisschoolleerlingen die hun weg proberen te vinden in de
wereld van Internet en Sociale media. Welke foto’s zijn geschikt om te delen? Wat is veilig?
Hoe weet je of iemand echt is? Wat doe je als je beste vriend/vriendin een gênante foto van
jou online zet? Al deze vragen komen aan de orde.
Na de voorstelling is er een interactief gesprek met de acteurs. Thema’s die aan bod komen
zijn: privacy, cyberpesten, veiligheid, online do’s and don’ts, social media gebruik, online
identiteit, vriendschappen en relaties en alles wat bij deze onlinewereld hoort.
Krrriebels, een minimusical over verliefdheid en vriendschap... en al het spannends en
onhandigs wat daarbij komt kijken!
Maandag 28 maart speelt theater Rooie Vis voor alle groepen van onze school een
minimusical waarin de hoofdthema’s uit de week van de Lentekriebels aan de orde komen.
De musical legt de nadruk op het thema weerbaarheid met
de introductie van ‘de knuffelcirkel’. Iedereen heeft een cirkel
om zich heen, waar hij/zij sommige mensen wil toelaten,
maar anderen juist of liever niet! De musical maakt de
kinderen hier op speelse wijze van bewust.
Ze maken kennis met Annemarieke, die niet kan wachten tot de prins op het witte paard de
tuin in komt rijden. En leven mee met Robbie, die op de ochtend van zijn eerste afspraakje
een rode pukkel op zijn neus vindt! Ontstaat er iets moois tussen het hipste meisje van de
klas en de verlegen jongen met een bril? Of gooit oma roet in het eten? En wat is toch die
knuffelcirkel…?

Studiedag 24 maart
Donderdag 24 maart is het een studiedag voor het team van de Sint Joris. De kinderen van
groep 1-8 zijn deze dag vrij. Tijdens deze dag gaan wij aan de slag met een CITO analyse
training en het werken met Leeruniek. Ook zullen wij de resultaten analyseren van de NPOondersteuning en weer nieuwe ondersteuningstrajecten uitwerken.

Zomertijd
In de nacht van zaterdag 26 naar zondag 27 maart
gaat de klok een uur vooruit.
Let op à Maandag 28 maart op tijd op school!

Grote rekendag.
Wij doen ook dit jaar weer mee aan de Grote Rekendag op woensdag 30 maart 2022.
Dit is een dag waarbij het onderwijs in groep 1 tot en met groep 8 helemaal in het teken
staat van rekenen. De kinderen gaan onderzoekend leren en speelse opdrachten maken.
Het is een dag die mooi laat zien dat rekenen meer is dan alleen maak sommen maken.
Het thema van de Grote Rekendag is dit jaar “Bouwavonturen”. Er komen namelijk veel
rekenactiviteiten kijken bij bouwen: tekenen, inschatten, rubriceren en plannen.
Ze gaan denkkracht combineren met handvaardigheid en ontdekken hoe het is om een
architect te zijn of constructeur of bouwer.
Zo ontstaan er dierentuinen, eigen huizen,
3-d tekeningen en tiny houses bij ons op
school!
De Grote Rekendag start met een korte
schoolbrede start op het grote schoolplein.
De kinderen (en ouders) mogen om 08.25
uur daar verzamelen.

Heemtuin Malden – nieuwe speurtocht.
Al jaren verwelkomt de Heemtuin in Malden schoolklassen van onze school. Om nu ook
(groot) ouders en andere bezoekers samen met kinderen zelf op ontdekking te laten gaan,
hebben zij een educatieve speurtocht gemaakt die vrij toegankelijk is. De feestelijke opening
is zondag 20 maart om 14.00 uur. In de bijlage treft u meer informatie over deze speurtocht.

Vakantierooster 2022-2023.
Hieronder treft u het definitieve vakantierooster voor het schooljaar 2022-2023.
De studiedagen en vrije dagen voor de onderbouw/kleuters volgen later in dit jaar.
Herfstvakantie

24 oktober t/m 28 oktober

Kerstvakantie

26 december t/m 06 januari

Carnaval/voorjaar

20 februari t/m 24 februari

2e Paasdag

10 april

Meivakantie

24 april t/m 05 mei

Hemelvaart

18 mei

2e Pinksterdag

29 mei

Zomervakantie

17 juli t/m 25 augustus

