
 

 

 

 

Van Cito naar Carnaval. 
De afgelopen weken hebben de kinderen van groep 3 tot en met 8 naast de gewone lessen ook de 
CITO toetsen van het leerlingvolgsysteem gemaakt. Ook hebben alle kinderen van onze school 
gewerkt aan hun portfolio voor het rapport en de leerkrachten natuurlijk aan het rapport zelf. 
De kinderen van groep 8 hebben, samen met hun ouder(s), gesprek gehad over het definitieve 
schooladvies voor het voortgezet onderwijs en kunnen nu hun keuze gaan maken.  
Alle andere kinderen en ouders hebben komende week de voorgangsgesprekken bij ons op school. 
Kortom…een hele intensieve periode! 

 
Helemaal wanneer wij daarnaast ook in de klassen druk aan het oefenen zijn 
voor het optreden tijdens de Carnavalsviering van school. Met prachtige 
versieringen in de school en regelmatige heerlijke carnavalsmuziek, komen 
wij zeker al goed in de stemming!  
 
 

Op vrijdag 17 februari is het Carnaval op onze school. Na een korte start in de klassen om alle mooie 
verkleedkleding van elkaar te bewonderen, gaan wij in optocht prinses Iris Jaspers en haar pages 
ophalen en naar Terp.  Daar gaan we dansen, feesten en spelletjes doen. Rond 10 uur komt prins 
Paul Noy met zijn gezelschap en heeft iedere groep een optreden. De ochtend wordt afgesloten met 
een lekkere verrassing. Alle kinderen zijn om 12.00 uur uit en kunnen bij Terp worden opgehaald. 
 
Schoolgebouw en omgeving. 
In de afgelopen periode is er in en om het schoolgebouw hard gewerkt aan een aantal 
vernieuwingen. Zo hebben de medewerkers van de Overhaag alle beplanting in de borders 
aangebracht en natuurlijk ook de indrukwekkende wilgentenentunnels geplaatst. Wij kijken al uit 
naar de periode dat al deze planten gaan groeien en bloeien en wij kunnen genieten van onze 
nieuwe groene school- en speelomgeving. 

 
 
 
 
 
 
 

De medewerkers van aannemersbedrijf Rikken zijn aan de slag gegaan met het vervangen van de 
houten gevelbekleding aan de voorzijde van de school door een onderhoudsvriendelijke Keralit 
gevelbekleding. Deze vervanging was hard nodig, omdat de houten gevelbekleding erg slecht werd. 
Daarnaast hebben zij ook aan de binnenzijde bij de toegangsdeuren vingerbeveiliging aangebracht.    
 
In de periode van half februari tot en met de zomervakantie zal er door medewerkers van Koopmans 
gewerkt worden aan het nieuwe ventilatiesysteem om van onze school een “Frisse school” te maken. 
Door het ventilatiesysteem wordt vuile lucht (CO2) uit de klassen gehaald en schone lucht de klassen 
ingebracht. Het verbeteren van het binnenklimaat komt ten goede aan de gezondheid en de 
leerprestaties. 
 



 

 

Leerlingenraad. 
Dit schooljaar heeft de start van de leerlingenraad, door omstandigheden, even op zich laten 
wachten. Maar inmiddels is de nieuwe raad met veel enthousiasme en ideeën gestart. 
Dit zijn de leden:   
Hugo Smulders  Sem Hijmans 
Teun Keidel  Max Hendriks Franssen 
Sara Schimmel  Fien Klabbers  
Fleur Thoonsen  
 
Tijdens de eerste vergadering zijn de taken verdeeld en 
hebben wij gesproken over de volgende punten: 

- Ervaringen met de nieuwe rekenmethode. 
- Mogelijke oplossingen voor natte zadels bij regen. 
- Gladheid van de noodtrap bij groep 8. 
- Angst van enkele leerlingen over het bijenhotel. 
- Schoolfruit. 
- Wel of niet fietsen naar een excursie in de 

bovenbouw. 
- Verkeersborden in de Looistraat. 

Dit schooljaar komt de leerlingenraad nog vijf keer bij elkaar.  
  

 
Schoolbezoek en vrijstelling. 
De laatste tijd valt het ons in meerdere groepen op dat er nog één of meerdere leerlingen na half 
negen de school binnenkomen. Dit terwijl wij graag om half negen willen starten met de eerste 
lessen. Daarom willen wij ouders, waarvan de kinderen laat of zelfs te laat komen, vriendelijk 
verzoeken om wat eerder van huis te vertrekken of ervoor te zorgen dat de oudere kinderen zelf op 
tijd naar school vertrekken. 
 
Enkele weken geleden hebben wij bezoek gehad van de leerplichtambtenaar van de gemeente 
Heumen. Na dat bezoek hebben wij, net als alle andere Heumense scholen, een nieuw formulier 
ontvangen voor de aanvraag vrijstelling schoolbezoek.  
U vindt deze op onze website onder de tab “School” 
 
Nieuwe leesboeken en nascholing leerkrachten. 
Onze school heeft echt enorm veel geluk gehad. Juf Herma heeft onze school heel veel dozen met 
nieuwe leesboeken voor de midden-en bovenbouw geschonken. Deze stonden eerst mooi 
gepresenteerd in de aula om lekker tussen te kunnen snuffelen en gaan nu de boekenkasten van de 
klassen in.  
Daarnaast hebben wij voor groep 3, in samenwerking met drie andere scholen van onze stichting, 
zo’n tachtig boeken (informatief, samen lezen, toneellezen) gekocht, die in drie pakketten over de 
scholen zullen rouleren. Over twee maanden gaan deze gelezen boeken weg en krijgen wij weer een 
pakket nieuwe boeken. 
 

De leerkrachten hebben inmiddels twee nascholingsbijeenkomsten 
gehad over het tot leven brengen van verhalen en boekpromotie. 
Daarmee hebben wij weer mooie nieuwe werkvormen en ook 
bijbehorende boeken om met het lezen aan de slag te gaan. 
 
En bij jullie thuis? Is er een nieuw boek het huis in gekomen?  
Zijn jullie recent nog naar de bibliotheek geweest?  
Wordt er gelezen, voorgelezen of samen gelezen?  



 

 

Safe the date!  
Vrijdag 30 juni 2023 het Schoolpleinspektakel  
17.30-20.00 uur 
 

Het schoolpleinspektakel is een jaarlijkse activiteit die geheel georganiseerd wordt door de 
ouderraad. We creëren een feestelijke activiteit om samen met kinderen, ouders/ verzorgers, 
broers/ zussen, grootouders het schooljaar af te sluiten en te genieten.  
Dit vindt plaats aan het einde van het schooljaar, in de week voor de laatste schoolweek op het 
schoolplein. Vandaar de naam “Schoolpleinspektakel”.  
Het opbouwen/ opruimen en het begeleiden van de activiteiten tijdens het schoolpleinspektakel is 
altijd een hele klus waarbij we eigenlijk ieder jaar handen te kort komen. In het kader van “vele 
handen maken licht werk”, plaatsen we hierbij een vroege oproep voor hulpouders. Met een half 
uurtje van jouw tijd maak je iedereen blij!! 
We werken met tijdsblokken van 30 tot 45 minuten, zodat jij als hulpouder daarvoor en/ of daarna 
samen met jouw kind/ gezin ook kunt genieten van deze gezellige afsluitingsactiviteit.  Daarbij vinden 
we het belangrijk dat je ingedeeld wordt bij een activiteit of onderdeel die jij leuk vindt. De invulling 
van het schoolpleinspektakel is nog niet bekend. Heb jij leuke ideeën en/of wil je met ons 
meedenken? Ook dan ben je van harte welkom! 
 
Aanmelden als hulpouder of meedenken over de invulling van dit spektakel? 
Ja, graag! Dat kan via or@jorisheumen.nl of bij één van de OR-leden. Bij aanmelding kun je jouw 
voorkeur alvast doorgeven, zodat we daar rekening mee kunnen houden. 
 
Groetjes van Mieneke, Martijn, Jolanda, Marlies, Bart, Peter, Tjerk, Wout 
 

De leden van de Ouderraad nodigen jou uit! 
Algemene Leden Vergadering Oudervereniging - maandag 6 maart 2023 
 
Op maandag 6 maart 2023 staat de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging 
van Basisschool St. Joris gepland. Kom jij ook? We starten om 19:30! 
Wellicht sta je er als ouder niet altijd bij stil, maar het betalen van de bijdragen resulteert in de 
gelukkige situatie dat jij ook lid bent van de oudervereniging! Dit lidmaatschap maakt het mogelijk 
om mee te praten over het handelen van de OR, het geven van input en is het tevens een uitstekend 
moment om te verkennen of de OR ook iets voor jou kan zijn. 
We zoeken namelijk nog leden! De maximale omvang van de OR betreft 11 leden waar we er op dit 
moment 8 hebben. Van deze 8 leden zullen 2 leden volgend schooljaar aftreden. Dus kom erbij, kom 
erbij! Ons streven is elk leerjaar vertegenwoordiging te hebben binnen de OR. 
Tot maandag 6 maart 2023 om 19:30! 
 
Groetjes van de Ouderraad St. Joris Heumen 
Mieneke Kesseler (Voorzitter, aftredend per juli 2023); Moeder van Sterre groep 4, Brent Groep 8 
Jolanda van Dam (Secretaris); Moeder van Linda Groep 5 en Koen Groep 7 
Martijn Ockers (Penningmeester); Vader van Simon Groep 2 
Marlies Schimmel- Naber (algemeen lid); Moeder van Lucas Groep 5 en Sara Groep 7 
Peter Brouwers (algemeen lid); Vader van Niels Groep 3 en Marin Groep 5, Vera Groep 1 
Bart Henriks Franssen (algemeen lid); Vader van Job Groep 3, Julia Groep 4 en Max Groep 6 
Tjerk Verhagen (algemeen lid); Vader van Fleur Groep 6 en Jelle Groep 2 
Wout Mulders (algemeen lid); Vader van Huub Groep 2 
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Buitenschoolse informatie 
 
Blokfluitlessen. 
Muziekvereniging Vlijt&Volharding organiseert in samenwerking met  
Hannelore Wagemakers (onze zangdocent) blokfluitlessen voor kinderen 
in Heumen (vanaf groep 3).  
 
Inmiddels zijn er al zeven aanmeldingen voor deze lessen.  
 
In onderstaande link laat Hannelore zien  
waarom het superleuk is om dit instrument te leren spelen.  
De lessen zijn donderdagmiddag na schooltijd en de kinderen krijgen de blokfluit te leen van school. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=GRDFAmlEkyw 
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