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De nieuwe directeur. 
Beste ouders, 
Per 1 augustus 2018 ben ik de nieuwe directeur 
van basisschool Sint Joris. In dit eerste berichtje 
van het nieuwe schooljaar stel ik mijzelf graag aan 
u voor.  

Mijn naam is Saskia Tissen-
Beelen. Ik ben getrouwd en heb 
twee kinderen in de 
basisschoolleeftijd.  
Wij wonen met ons gezin in 
Kranenburg.  

De afgelopen acht jaar was ik werkzaam als 
directeur primair onderwijs op basisschool 
 ’t Bijenveld in Leuth. Dit is tevens een school van 
Stichting Primair onderwijs Condor en vergelijkbaar 
qua school grootte. En inderdaad de school waar 
mijn voorganger Monique Vromen momenteel 
directeur is. Wij hebben van werkplek geruild 
omdat wij de overtuiging hebben dat het voor de 
schoolontwikkeling enerzijds en onze persoonlijke 
ontwikkeling anderzijds goed is ergens weer een 
frisse blik op te hebben.  
 
De afgelopen week heb ik hier op school kennis 
mogen maken, zij het summier, met de kinderen, 
het team van medewerkers, de tussenschoolse 
opvangorganisatie en enkele (ouderraad)ouders. 
Een open en vriendelijk ontvangst.  
Wilt u ook persoonlijk met mij kennismaken?  
Op de informatieavonden ben ik op school 
aanwezig, loop gerust even binnen. Op werkdagen 
(maandag, donderdag en vrijdag) bent u uiteraard 
ook van harte welkom. Echter dan vind ik het 
prettig wanneer u voor een gesprek een afspraak 
met mij maakt. 
In de komende periode is mijn doel vooral om de 
schoolorganisatie en de mensen verder te leren 
kennen en met het schoolteam het beleid verder 
vorm te geven, prioriteiten te stellen en kwalitatief 
goed onderwijs te bieden. 
 
Ik hoop dat uw kind(eren) een goede start 
heeft/hebben gemaakt en wens ze een leerzaam 
en gezellig schooljaar toe.  Tot ziens. 
 
Met vriendelijke groet, 
Saskia 

 
 
 
 
 
 
 

Nieuws uit groep 1-2 

We maken er een monsterlijk jaar van 
De vakantie is weer voorbij 
en we hebben er weer zin 
in. Een speciaal welkom aan 
de nieuwe kleuters; Ivar, 
Raf, Alek, Aimée en Lucas. 
We hopen dat iedereen snel 
een veilig plekje heeft 
gevonden bij ons in de groep.  
 

We zijn gestart met 
de nieuwe methode: 
Kleuterplein. Ons 
eerste thema is; een 
nieuw schooljaar. 
Taal-lezen, rekenen, 
bewegingsonderwijs, 
drama, muziek, 
beeldende vorming, 

voorbereidend schrijven en Engels al deze 
onderdelen komen aan bod.  
Raai de Kraai speelt bij dit alles soms een 
belangrijke rol.  
Ook leren we de eerste weken elkaar beter kennen 
door verschillende spelletjes en activiteiten.  
De school- en klassenregels komen ook tijdens 
deze weken aan bod.  
De letters r, i, k, aa en  en de cijfers 1 en 11 staan 
centraal tijdens deze 4 weken.   
 
Meeneemkring; 
Iedere vrijdag staat de binnen-buitenkring op het 
rooster. De kinderen mogen iets mee brengen van 
thuis en wisselen informatie uit in tweetallen.  
 
Kralenketting 
Uw kind komt misschien regelmatig thuis met een 
zelfgemaakte kralenketting. Nadat ze deze thuis 
hebben laten bewonderen, is het de bedoeling dat 
deze ketting de volgende dag weer mee terug naar 
school komt zodat andere kinderen deze kralen 
weer kunnen gebruiken! 
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Classdojo 
In de klas werken we met het beloningssysteem 
Classdojo. Alle kinderen hebben hierbij een grappig 
poppetje. De juf kan ze belonen door een punt te 
geven als ze bijvoorbeeld goed hebben 
(samen)gewerkt of in de kring goed naar elkaar 
hebben geluisterd. We hebben afgesproken dat, 
als je 25 punten hebt behaald, je wordt beloond. 
Deze eerste ronde mogen de kinderen een kleine 
attentie uitkiezen.  
 
Belangrijke data 
-vrijdag 7 september: schoolfotograaf 
-maandag 10 september: informatieavond groep 
1/2 om 19.30uur 
-vanaf maandag 17 september: invullen 
gesprekkenplanner 
-vrijdag 21 september: kermis op school 
 
We wensen alle kinderen, ouders en leerkrachten 
een zonnig, veilig, leerzaam en goed schooljaar 
2018-2019.  
 
Heeft u vragen en of opmerkingen dan kunt u ons 
altijd persoonlijk of via de mail bereiken. 
lilian.mooij@jorisheumen.nl  
marjan.lucassen@jorisheumen.nl  
almasa.letic@jorisheumen.nl  
 
Groetjes, Lilian en Marjan 

 

Nieuws uit groep 2-3 

 
 
 
 

 
Hopelijk heeft iedereen genoten van de 
zomervakantie! Inmiddels zitten de eerste twee 
weken in onze groep er alweer bijna op. Een nieuw 
schooljaar is altijd weer even wennen, maar nu lijkt 
het erop dat iedereen zijn weg weer heeft 
gevonden in onze groep! 
 
Thema; nieuw schooljaar 
Ons eerste thema is; nieuw schooljaar. 
We leren elkaar beter kennen door verschillende 
spelletjes en activiteiten.  
Dit noemen we team- en klassenbouwers. We 
leren nieuwe woorden, zingen liedjes, spelen en 
we knutselen over dit onderwerp. We moeten ook 
weer even wennen aan de regels die gelden binnen 
de school.  

 
Dit jaar hebben we voor het eerst kennis gemaakt 
met Raai. Raai is een kraai die ons met bepaalde 
werkjes op school helpt en soms gezellig 
meespeelt! 
 
Bij groep 2 staan de letters r, i, k en aa en de cijfers 
1 en 11  centraal tijdens deze eerste 4 weken.   
 
Lezen groep 3 
Groep 3 is gestart met de 
nieuwe leesmethode: Lijn 3.  
De kinderen hebben de 
letters r, d, i, k, aa en n 
geleerd en kunnen de eerste 
woordjes lezen. Knap zeg! 
 
Binnenkort zullen wij u 
informeren over de mogelijkheden om thuis met 
uw kind te oefenen met lezen d.m.v. woordrijtjes 
en computersoftware. 
 
Na ieder blok/ thema krijgen de kinderen het 
werkboekje mee naar huis. Zo kunt u zien wat uw 
kind precies geleerd heeft!  
 
Bij de rekenlessen zijn we bezig met tellen en we 
leren de cijfers meteen schrijven. 
 
Gymtijden 
Iedere dinsdagmiddag hebben de kinderen uit 
groep 2/3 gymles in de Terp.  
Tijdens het gymmen zal groep 2 alleen 
gymschoenen nodig hebben, deze blijven op school 
aanwezig in de speelzaal. De kinderen krijgen een 
gymtas. Op deze manier kunnen de gymschoenen 
bij slecht weer in de speelzaal gebruikt worden.  
Groep 3 kleedt zich om. De kinderen nemen een 
eigen gymtas mee met daarin: gymschoenen, een 
shirt en een korte broek.  
 
Binnenkomen en naar buiten gaan 
De kinderen kunnen zelfstandig via de hoofdingang 
naar binnen komen. Zij zullen ook via deze ingang 
zelfstandig naar huis gaan. 
 
Heemtuin  
Op vrijdagochtend 14 september brengen we een 
bezoek aan de Heemtuin. Hierover heeft u van juf 
Lilian een mail ontvangen. Heeft u zich nog niet 
aangemeld, maar kunt u wel rijden?  
Laat dit kan z.s.m. weten aan juf Lilian door een 
mail te sturen naar: lilian.mooij@jorisheumen.nl  
Als er onvoldoende aanmeldingen zijn, kunnen we 
helaas niet gaan. 
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Belangrijke data 
-vrijdag 7 september: schoolfotograaf 
-maandag 10 september: informatieavond groep 
2/3 om 19.30 uur 
-vanaf maandag 17 september: invullen 
gesprekkenplanner 
-vrijdag 21 september: kermis op school 
-maandag 24 september: studiedag, alle kinderen 
zijn deze dag vrij 
 
We wensen alle kinderen, ouders en leerkrachten 
een zonnig, veilig, leerzaam en goed schooljaar 
2018-2019. 

Mocht u een vraag hebben, mail gerust naar; 
gemma.sanders@jorisheumen.nl, 
lilian.mooij@jorisheumen.nl of kom na schooltijd 
even binnenlopen.  

Groetjes, Juf Gemma, juf Lilian en juf Almasa 

Nieuws uit groep 4-5 

Start schooljaar 
Wij zijn het nieuwe schooljaar begonnen met 'de 
gouden weken'. Weken waarin wij ons uiterste 
best doen om van de groep een groep te maken.  
Denk hierbij aan het opstellen van regels die de 
kinderen (naast gewone afspraken) zelf hebben 
bedacht, spelletjes om elkaar te leren vertrouwen 
en nog beter te leren kennen, etc. Het zijn ook de 
weken waarin we weer even in het ritme moeten 
komen. Het werktempo schroeven wij 
langzaamaan op. 
 
Informatieavond 
Wij hopen jullie allemaal te mogen begroeten 
tijdens de informatieavond op dinsdag 4 
september a.s. in ons lokaal start de 
informatieavond om 19.30 uur. 
 
Praktische zaken 
Enkele praktische zaken voor de start van het 
schooljaar… 
- De kinderen hebben gym op dinsdag en (meestal) 
donderdag. Zorg ervoor dat uw kind deze dagen de 
gymkleren bij zich heeft. Tijdens de eerste 
gymlessen is gebleken dat er nog kinderen met te 
kleine kleding/schoenen rondlopen. Controleer of 
uw kind uit schoenen of kleding is gegroeid! 
- Op www.jorisheumen.nl heeft onze 
klassenpagina een update gehad. U vindt hier 
informatie over de groep en handige links en 
bestanden, zoals het eerder verstuurde rooster 
boekenkring en sites om te oefenen. 

- Mails met vragen kunnen worden gestuurd naar 
Teun (teun.deboer@jorisheumen.nl) en/of Kelly 
(kelly.thijssen@jorisheumen.nl).  
Almasa (ma-di) en Linda (do-vr) zijn in onze klas ter 
ondersteuning van groepjes en individuen. 
Uiteraard zijn zij, in geval van een persoonlijke 
vraag, ook bereikbaar per mail:  
almasa.letic@jorisheumen.nl en 
linda.derks@jorisheumen.nl . 
 
Wij hebben allemaal een goed gevoel 
overgehouden aan de eerste twee 'gouden weken' 
en zetten dat graag voort, in samenwerking met u 
en de kinderen. 
 
Juf Kelly, Juf Linda, Juf Almasa en Meester Teun 

 
Nieuws uit groep 6-7 
 
Hopelijk heeft u allemaal genoten van een zonnige 
en welverdiende zomervakantie. 
Wij hebben een goede start gemaakt met de klas.  
Samen met de kinderen hebben we in een 
coöperatieve vorm samen de regels van de klas 
gemaakt, zodat we ons fijn en veilig voelen in de 
klas!    

 
Boekenkring en 
meeneemkring 
Onlangs heeft u via de 
mail een overzicht 
ontvangen van de 
boekenkring en 
meeneemkring. 
 

 
Gym 
Op maandagmiddag en 1 x per 3 weken op de 
donderdagmiddag gaan we gymmen in de Terp. 
Verder hebben we 1 x per 3 weken op de 
donderdag een buiten gymles.    
 
Mailadressen 
Onze mailadressen zijn: 
Silvia: silvia.pol@jorisheumen.nl  
Kim: kim.vanginkel@jorisheumen.nl  
 
Informatie avond 
Graag ontvangen wij u op dinsdagavond 4 
september op de informatie avond van de groepen 
6-7-8. De avond zal om 19.30 uur beginnen en zal 
plaatsvinden in het lokaal van groep 7-8. 
Groetjes juf Silvia en juf Kim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Nieuws uit groep 7-8 
 
Heerlijk, het nieuwe schooljaar is weer gestart. We 
hebben allemaal fantastisch weer gehad in de 
vakantie en hopelijk wordt de nazomer ook nog 
goed. De eerste week zit er inmiddels alweer op en 
u en uw kinderen hebben veel informatie 
gekregen. Juf Linda besteedt op woensdag 
uitgebreid aandacht aan het plannen in de agenda. 
Kinderen hebben hierbij zeker uw hulp nog nodig. 
Kijk vooral geregeld samen met uw kind in de 
agenda om te kijken wat er allemaal op het 
programma staat.  
 
De kinderen maken dit jaar  zelfstandig een 
werkstuk dat voor de kerstvakantie moet worden 
ingeleverd. Het punt voor de werkstuk komt op het 
eerste rapport te staan. Informatie over hoe je een 
werkstuk maakt en wat er allemaal in moet staan 
kunt u vinden op de Yurls-pagina:  
www.jufdiny.yurls.net.  Bovenin klikken op de 
werkstukken pagina. Uw kind heeft wederom uw 
hulp nodig voor het plannen van het maken van dit 
werkstuk. Tijdens de informatie avond zullen we 
het een en ander nader toelichten. 
 
De kinderen hebben deze week ook het formulier 
over de praktische leerling gegevens meegekregen. 
Wilt u dat a.u.b. opnieuw invullen.  
Controleer ook goed of de telefoonnummers van 
uw werk zijn ingevuld zodat we u te allen tijde 
kunnen bereiken in geval van nood.  
 
Deze week starten we ook met het 
huiswerkbriefje. Het is de bedoeling dat de 
kinderen 5 x per week, 15 minuten, huiswerk 
maken en dat u, als ouder of verzorgende, op dit 
huiswerkbriefje een handtekening zet als uw kind 
dit ook daadwerkelijk gedaan heeft. Dit ter 
controle voor de leerkracht.  
Kinderen mogen zelf kiezen welke vijf dagen van 
de week ze huiswerk maken.  Ze mogen niet de tijd 
opsparen en 1 uur en 15 minuten achter elkaar 
huiswerk maken. De kinderen oefenen thuis met 
Muiswerk. Ze gaan oefenen met het vak dat ze nog 
lastig vinden. Op school maken ze eerst een toetst 
zodat het programma oefenstof klaar kan zetten 
voor het kind.  
Ook dit zullen we nader toelichten tijdens de 
informatieavond.  
 
De kinderen van groep 7 die in de combinatie 6/7 
zitten volgen elke dag bij ons in de groep de taal-, 
Naut-, Meander- en Brandaanlessen.  

Tijdens de spellingslessen zijn de kinderen van 
groep 7/8 verdeeld over twee groepen. In een 
groep zitten kinderen die extra instructie nodig 
hebben bij spelling en zij volgen op maandag en 
dinsdag de spellingslessen in de groep bij juffrouw 
Kim en op woensdag, donderdag en vrijdag krijgen 
deze kinderen spellingsles van juffrouw Linda. 
De ander groep krijgt vijf dagen spelling bij 
juffrouw Diny. 
 
Wij wensen u een prettig weekend en hopen u 
allen te verwelkomen op de informatieavond. Als u 
onderwerpen heeft die u graag behandeld wilt 
hebben tijdens de informatieavond dan mag u 
deze gerust mailen naar ons. We kunnen dan uw 
suggesties meenemen. 
 
Met vriendelijke groet: 
Juffrouw Linda en juffrouw Diny 
 

Oproep vanuit de Ouderraad: 
Luizenkamouders gezocht; 
Wij zijn op zoek naar extra luizenkamouders! 
Heeft u interesse om na iedere vakantie op 
woensdagochtend mee te helpen om te kammen, 
laat het ons weten: or@jorisheumen.nl 
 
Vacature Secretaris OR 
De ouderraad is op zoek naar versterking. Met 
name zoeken we een gedreven persoon die de 
functie van secretaris op zich zou willen nemen.  
 
De taken van de secretaris zijn onder andere: 

 Verslaglegging met actiepunten- en 
besluitenlijst van elke OR vergadering;  

 Archivering van de stukken (post, notulen, 
draaiboeken, enz.); 

 Communicatie namens de vereniging (zo 
nodig in overleg met andere 
bestuursleden); 

 Verzorging van het jaarverslag. 

 
Voelt u zich geroepen om deze functie binnen de 
ouderraad te vervullen?  
 
Neem dan contact op met de voorzitter van de OR 
of met een van de andere leden. 
or@jorisheumen.nl  

 

 

 

 

mailto:directie@jorisheumen.nl
http://www.jufdiny.yurls.net/
mailto:or@jorisheumen.nl
mailto:or@jorisheumen.nl


Samenwerken 
Samen leren 
Samen 

Basisschool Sint Joris 
Looistraat 4a 
6582 BC Heumen 

E-mail: 
directie@jorisheumen.nl 
 

 

De gouden weken. 

Na de zomervakantie worden er opnieuw groepen 
gevormd. Er zijn nieuwe klassen, klasgenootjes 
hebben de groep verlaten of er komen nieuwe 
klasgenootjes bij. Vaak is er een nieuwe leerkracht. 
De regels en de groepsnormen worden opnieuw 
bepaald. Een goede begeleiding van deze 
groepsvorming is van groot belang. Daarom 
noemen wij de eerste weken van het schooljaar de 
“Gouden weken”. 

Een groepsvormingsproces kent verschillende 
fasen. Zo is er de oriëntatie fase, waarin de 
kinderen elkaar en de leerkracht leren kennen. Een 
conflictfase, waarin iedereen zich wat meer gaat 
uitspreken en elkaar gaat uittesten. Dan volgt een 
integratiefase, waarbij kinderen zich identificeren 
met de groep. Iedereen heeft een beetje zijn of 
haar rol in de groep gevonden. Vervolgens is er een 
fase waarin de groep werkt aan de groepstaken. 
Dit kan in een productieve en prettige sfeer, maar 
ook in negatieve sfeer met verzet. Daarna ga je 
weer naar het einde van het jaar en daarmee naar 
het einde van het groepsproces, want na de 
zomervakantie is er altijd wel iets veranderd. 

In dit proces van groepsvorming zijn ouders 
belangrijk. De leerkrachten maken kennis met de 
“nieuwe” ouders, informeren naar het kind en 
geven informatie over de regels, de afspraken en 
de normen binnen die groep.  

In deze eerste schoolweken steken alle 
leerkrachten bij ons op school extra energie in 
groepsvormende activiteiten en maken de regels 
en afspraken duidelijk aan de kinderen. Deze regels 
worden ook in concrete situaties toegelicht. 

Leerkrachten zijn in deze fase bezig met het 
opbouwen van een positieve relatie met de 
kinderen. Hierbij hoort positieve feedback. 
Daarnaast investeren de leerkrachten tijd in het 
leren kennen van de kinderen. Ook geven zij 
informatie over zichzelf, zodat de kinderen hen 
leren kennen. 

Coöperatieve werkvormen worden ingezet om te 
leren dat je samen meer voor elkaar kunt krijgen 
dan alleen. 

Kortom waardevolle weken…die gouden weken! 

 

 

 

Onderwijsaanbod verdiept arrangement 
en Kangoeroeklas. 

Bij dit berichtje treft u een bijlage met daarin 
informatie over het onderwijsaanbod verdiept 
arrangement en de gewijzigde voortzetting van de 
Kangoeroeklas.  

 

 

 

 

 

 

 

Kalender 

04-09   

Informatieavond groep 4 t/m 8 19.30 uur 

07-09   

Schoolfotograaf 

10-09   

Informatieavond groep 1 t/m 3 19.30 uur 

17-09   

Start gesprekkenplanner 

21-09   

Kermis op school 

24-09   

Studiedag, alle kinderen zijn vrij 

26-09   

Kinderpostzegels 

27-09   

Berichtje nummer 2 
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