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Groepsformatie voor het nieuwe 
schooljaar. 
Deze maand zijn wij binnen onze stichting, 
SPO Condor, bezig om de beschikbare 
formatie voor het schooljaar 2019-2020 in 
kaart te brengen. Dit betekent voor onze 
school dat het duidelijk gaat worden 
hoeveel geld wij beschikbaar hebben voor 
personeel en hoeveel groepen wij 
daarmee kunnen maken.  
 
Budget wordt bepaald op basis van het 
aantal leerlingen op 01 oktober 2019. 
Voor het nieuwe schooljaar rekenen wij 
met een budget voor 107 leerlingen. Het 
afgelopen schooljaar is gerekend met een 
budget voor 119 leerlingen. Dit betekent 
dat wij komend schooljaar minder geld 
hebben voor personeel en dus niet geheel 
met dezelfde personeelsbezetting kunnen 
werken als dit schooljaar. 
Aan de andere kant ontvangen wij vanuit 
het rijk extra financiële middelen voor de 
verlaging van de werkdruk in het 
onderwijs. Dat geeft ons iets meer ruimte.  
 
Voor het schooljaar 2019-2020 gaan wij 
ons uiterste best doen om weer vijf  
groepen te formeren. Wij doen hiervoor 
een beroep op het knelpuntenbudget van 
onze stichting.   
Wij houden u op de hoogte van de 
ontwikkelingen.         
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Koningsspelen 2019. 
Beste ouder(s), 
verzorger(s),                    
                                   
Nogmaals een oproep voor de 
Koningsspelen van vrijdag 12 april 2019.   
Om deze dag mogelijk te maken zijn wij 
nog op zoek naar enkele ouders die ons 
kunnen helpen bij het begeleiden van 
groepjes.  
U kunt zich aanmelden tot 2 april a.s.  
Groep 1 t/m 3 
bij marjan.lucassen@jorisheumen.nl  
en groep 4 t/m 8 
bij kelly.thijssen@jorisheumen.nl.   
  
- Begeleiden kinderen groep 1 t/m 3 van 
10.00 uur tot 12.00 uur.   
- Begeleiden kinderen groep 4 t/m 8 van 
10.00 uur tot 12.00 uur.   
 

Het belooft weer een hele mooie en 
sportieve dag te worden. Echt de moeite 
waard om bij aanwezig te zijn! 
  
Alvast bedankt!  
Met vriendelijke groet,  
Werkgroep Koningsspelen  
Marjan en Kelly  
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Samenwerking 
muziekonderwijs.  
Dit schooljaar werken wij weer samen met 
de muziekvereniging Vlijt & Volharding     
om het muziekonderwijs in groep 4 uit te 
breiden met “Een instrument bespelen”. 
Vanaf het begin van het schooljaar hebben 
de kinderen in groep 4 elke donderdag 
geoefend met muziekdocenten op een 
‘echt’ muziekinstrument. Tijdens deze 
lessen leren de kinderen ook 
samenspelen. Ze hebben zo hard hun best 
gedaan dat er een klassenorkest is 
ontstaan. 
Het klassenorkest wil graag aan heel 
Heumen laten horen wat ze al kunnen. Ze 
zullen daar begeleiding bij krijgen van 
Muziekvereniging Vlijt en Volharding. 
 
Het grootse optreden zal zijn in de 
gymzaal van de Terp op dinsdagavond 9 
april om 19.00 uur. Het optreden zal 
ongeveer 30 minuten duren. Iedereen 
mag dan komen luisteren naar dit 
spetterende optreden. 
Graag zien wij iedereen 9 april om er een 
super gezellige afsluiting van te maken! 
 
Tot dan!  
Kinderen van groep 4 en muziekvereniging 
Vlijt & Volharding. 
 
Lijkt het jou leuk om buiten schooltijd ook 
muziek te maken? Dan kun je contact 
opnemen met Maud Reintjes 
(maud_reintjes@hotmail.com of 
0647454502).  
Of vraag 
informatie na  
het optreden. 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws uit groep 1-2-3 
 

Nieuwe leerlingen  
Mats is 4 jaar 
geworden en mag 
voortaan naar 
school. Duuk, Lex en Eliz zijn aan het 
wennen.  We wensen ze fijne en leerzame 
schooljaren op basisschool St. Joris.  
 
Thema  
Wat zijn de kinderen actief bezig geweest 
met het thema bouwen. Er zijn huizen en 
hutten gebouwd, getekend en geknutseld. 
Afgelopen dinsdag hebben we het Afrika 
Museum bezocht. Kinderen konden zien 
en ervaren hoe families in sommige 
landen leven. Ook binnen in het museum 
mochten we een kijkje nemen. Ouders (en 
opa en oma) bedankt voor het rijden en 
begeleiden van de kinderen. Ze hebben 
van deze dag genoten.  
Op de klassensite zijn van verschillende 
activiteiten foto’s te zien. De foto's zijn 
beveiligd met een inlognaam en 
wachtwoord. Mocht u deze nog niet 
weten dan kunt u deze opvragen bij de 
leerkracht. Foto's van kinderen waarvan 
de ouders hebben aangegeven dat deze 
niet op de website mogen, zullen niet 
worden geplaatst.  
Maandag starten we met het thema: 
museum. De letters eu en ee en cijfers 8 
en 18 staan centraal tijdens de komende 3 
weken.    
  
Groep 1-2:  
Classdojo  
Bij het behalen van 25 punten krijgen de 
kinderen een sticker.  
Heeft u vragen en of opmerkingen dan 
kunt u ons altijd persoonlijk of via de mail 
bereiken.  
  
Juf Gerry en   
marjan.lucassen@jorisheumen.nl  
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Groep 2-3:  
Ook groep 3 is inmiddels gestart met 
thema 9 Kunst van Lijn 3. Meer informatie 
en oefenmaterialen over thema 
Kunst/museum vindt u op onze 
klassenpagina van de website.  
Heeft u vragen en of opmerkingen dan 
kunt u ons altijd persoonlijk of via de mail 
bereiken.  
Juf Ilse en juf Lilian  
Ilse.mol@jorisheumen.nl  
Lilian.mooij@jorisheumen.nl   
 
 

Nieuws uit groep 4-5 
De periode tot aan de meivakantie is 
ingegaan. De kinderen hebben weer een 
nieuwe plek in de klas. In deze periode is 
(en inmiddels was) de themaweek de 
meest bijzondere gebeurtenis.  
In groep 4-5 was deze themaweek een 
groot succes. We hebben veel 
verschillende dingen gedaan rondom het 
thema 'bouwen', waaronder een excursie 
naar het Afrika Museum, het maken van 
verschillende bouwsels met verschillende 
materialen en een wandeling naar de 
nieuwbouw in Heumen. Van verschillende 
activiteiten zijn foto's gemaakt, die we zo 
snel mogelijk plaatsen op onze 
klassenpagina van de schoolwebsite! 
 
 
Nieuws uit groep 6-7 
 

Stagiaire Emma  
Op de maandag en dinsdag hebben we tot 
aan het eind van het schooljaar een 
1e jaars PABO stagiaire in de klas. Haar 
naam is Emma en wij wensen haar een 
leerzame en leuke tijd toe bij ons in de 
klas. Emma is voor de meeste kinderen in 
de klas al een bekend gezicht, aangezien 
zij het eerste gedeelte van het schooljaar 
stage heeft gelopen bij de kleuters.  
  

Boomplantdag  
Op woensdag 13 maart hadden we met de 
groep deelgenomen aan de nationale 
boomplantdag. We hebben in het 
dassengebied Heumen Noord heggen 
geplaatst en we kregen informatie over 
het gebied en de kinderen konden vragen 
stellen.   
  
Themaweek  
Maandagochtend zijn we meteen 
begonnen met een gastles over "verbouw 
een gebouw". De kinderen kregen de 
opdracht om bij een persoon een 
geschikte woonruimte te bedenken en 
deze te ontwerpen. De middag hebben we 
op de Chromebooks zelf spelletjes 
ontworpen, erg leuk!  
 
Dinsdagochtend hebben we gebouwd met 
rietjes en elastiekjes. Vervolgens hebben 
we in de middag suikerhuisjes gebouwd, 
dit was nog niet zo gemakkelijk als het 
leek!  
 
Op woensdag  hebben we ons bezig 
gehouden met beroepen die te maken 
hebben met de bouw van een woning. 
Kinderen hebben in tweetallen 
op Chromebooks opgezocht wat het 
gekozen beroep inhield en welk 
gereedschap eventueel nodig is, opleiding, 
etc. Daarna hebben de kinderen aan 
elkaar verteld wat ze hadden opgezocht 
over een beroep.   
Na de pauze hebben de kinderen 
maquettes gemaakt.   
 
Op vrijdagochtend zijn we naar het 
Afrikamuseum geweest. Daar 
aangekomen kregen we eerst informatie 
van een medewerker over Ghana of Mali. 
Daarna mochten de kinderen een 
Afrikaans huisje kleien. Tot slot gingen de 
kinderen zelf het museum verder 
verkennen. Ouders en grootouders die ons 
hebben vervoerd, onze hartelijke dank!  
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Nieuws uit groep 7-8 
 

Na een zeer geslaagde themaweek met als 
thema bouwen en construeren zijn we 
deze week gestart met de 
voorbereidingen van de cito. Dat wil 
zeggen dat kinderen meestal in groepjes 
oude citotoetsen oefenen. Ze oefenen 
met de vraagstelling, soorten opdrachten 
en ook het gebruik van kladpapier.   
 
A.s. maandag krijgen de kinderen de 
eerste gym Cito.  In deze citotoets voor 
bewegingsonderwijs staan het volgende 
centraal: inzicht in de motoriek van elk 
kind, inzicht in de spelregels en vergelijk 
van meerdere vlakken op motoriek.  

 
Vrijdag 29 maart hebben we een uitstapje 
naar techno Promo in Cuijk 
gehad.  Kinderen konden dan kennis 
maken met allerlei aspecten van de 
techniek. Bijvoorbeeld, kunststof buigen, 
zagen, pneumatiek, straatwerk, 
installatiewerk,  steiger bouwen, 
voertuigtechniek, elektro, lassen, 
dakdekken en nog veel meer. Altijd weer 
een inspirerende ochtend en kinderen 
ontdekken soms ook nog verborgen 
talenten.  
 
Natuurlijk hebben we dit jaar weer 
meegedaan met de nationale 
pannenkoekdag. Dit was weer een groot 
succes. De kinderen hebben onder 
begeleiding van een ervaren 
pannenkoekbakker geleerd hoe ze zelf 
pannenkoeken moeten bakken. Samen 
met de ouderen uit het dorp en opa's en 
oma's van de kinderen hebben we deze 
zelfgebakken pannenkoeken heerlijk 
opgegeten.  

Op het einde van dit samen zijn hebben de 
kinderen zich voorgesteld en wat over 
zichzelf verteld. Dit vinden de kinderen 
altijd weer spannend en ook wel weer leuk 
om te doen. Een goede oefening voor het 
voortgezet onderwijs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalender 
 
30 maart 2019 
Start van de zomertijd – klok een uur vooruit. 
 
03 april 2019 
Grote rekendag. Deze dag een speciale 
rekenactiviteit in alle groepen. 
 
12 april 2019 
Koningsspelen / sportdag. 
 
16-17-18 april 2019 
Centrale eindtoets groep 8. 
 
19 april 2019 
Goede Vrijdag – vrije dag groep 1-8. 
 
22 april t/m 03 mei 2019 
Meivakantie. 
 
 
 
 

 

Gymnastiek  

en motoriek. 
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Buitenschoolse informatie. 
 

 

 

 

 
ZATERDAG  

 
13 APRIL 2019 

 
10.00  - 13.00 

uur 
 

HEUMEN 
 

 

 


