
 

 

 

 

Basisschool en coronavirus. 
Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen dinsdag 13 oktober 2020, zijn er geen landelijke 
wijzigingen in de aanpak van het coronavirus voor basisscholen. Echter voor ons is het natuurlijk ook weer 
een signaal om, op een plaats waar wij met meerdere volwassenen en kinderen toch dagelijks bij elkaar 
komen, weer extra alert te zijn. Binnen onze stichting betekent het ook dat alle kennisbijeenkomsten van 
directeuren, intern begeleiders, specialisten en nascholingsmomenten voorlopig weer online zullen 
plaatsvinden.  
 
Belangrijke punten: 

- Sporten voor kinderen tot 18 jaar is toegestaan. De kleedkamers in Terp zijn voor het 
basisonderwijs wel geopend.  

- Kinderen waarvan een gezinslid positief is getest blijven thuis. Zij kunnen weer naar school vanaf 
het moment dat het gezinslid klachtenvrij is en daarbij nog 10 dagen opgeteld. Wij vinden het 
belangrijk dat u ons als school informeert wanneer iemand in uw gezin positief is getest. 

- Indien u na de herfstvakantie terugkomt uit een gebied waarvoor een quarantaine verplichting is, 
dan geldt dit ook voor uw kind(eren).  

 
In deze tijd kan er in een week veel gebeuren. Zo ook in de herfstvakantie. 
Wanneer er urgente zaken zijn met betrekking tot de gezondheid in uw 
thuissituatie, kunt u tijdens de herfstvakantie contact opnemen met Saskia 
Tissen. Tel. nr. 06-22852938. 
 
Uiteraard wensen wij iedereen een gezonde, rustige en fijne herfstvakantie 
toe en gaan wij daarna op school met de kinderen, hardwerkend, op weg 
naar de feestdagen. 
 
 

Kinderboekenweek. 
Afgelopen weken zijn wij met de kinderen bezig geweest rondom het thema “En toen” in het kader van de 
nationale Kinderboekenweek. Op woensdag 30 september openden juf Ilse en juf Linda de 
Kinderboekenweek op spectaculaire wijze met een toneelspel over een riddergevecht. Daarna bekeken 
we met de hele school het themalied van Kinderen voor kinderen en kregen de kinderen de uitleg over de 
teken- en verhalenwedstrijd en de leesrups. 
 
De kinderen van groep 1-4 kregen de opdracht om hun mooiste herinnering aan vroeger te tekenen.  
De kinderen van groep 5-8 mochten een fantasieverhaal schrijven, waarin ook hun mooiste herinnering 
aan vroeger was verwerkt. 
Alle groepen hebben meegewerkt aan de leesrups. De leesrups is een verhaal waar alle groepen als 
geheel een stukje voor hebben verzonnen en geschreven. Het verhaal ging over enkele kinderen die met 
een tijdmachine in verschillende perioden van de geschiedenis terecht kwamen.  

 
Gedurende de kinderboekweek hebben de kinderen kunnen genieten van 
voorlezen (door de leerkracht), lekker zelf lezen en kennismaken met de 
nieuwe boeken passend bij dit thema. 
Aan het einde was een prachtige afsluiting met de prijsuitreiking voor de 
teken- en verhalenwedstrijd. Daarna werd de leesrups voorgelezen.  
 



 

 

Cultuurtje. 
Donderdag 8 oktober hadden wij op school het “Cultuurtje”. Dit is een ochtend 
waarin wij, met verschillende leerjaren door elkaar, in drie verschillende 
workshops bezig zijn met culturele vorming.  
 
Zo werd er met alle kinderen drama gedaan rondom “De Nachtwacht” en hebben 
ook alle kinderen brood gebakken en geleerd over de geschiedenis van het brood.  
 
De kinderen van de onderbouw hebben daarnaast nog hele grote dino’s gemaakt 
van papier maché en de kinderen van de bovenbouw hebben geweven.  Sommige 
kinderen hebben van dit weeflapje een “echt” mondkapje gemaakt. 
 
 

Uitslag verkiezing medezeggenschapsraad. 
Beste ouders, 
Met de meerderheid van de stemmen is Niels Mollink gekozen tot nieuw lid van de 
medezeggenschapsraad van Sint Joris. Na twee stemweken mochten wij 41 formulieren retour 
ontvangen. Dat komt neer op een opkomstpercentage van 54% 
  
Wij willen iedereen die heeft gestemd danken. Dankzij jullie is een kandidaat met een zo breed mogelijk 
draagvlak gekozen. Ook danken wij Birgit en Danny, die zich kandidaat hebben gesteld en zich daarmee 
hebben ingezet voor het meedenken over en verbeteren van onze school! 
 
De notulen van onze vergaderingen zijn ook dit jaar te zien op de schoolwebsite. Bij input en vragen over 
de MR kunt u zich richten tot Niels en de andere MR-leden. 
  
Met vriendelijke groet, 
 
MR Sint Joris 
Marjan Lucassen (voorzitter) 
Teun de Boer (secretaris) 
Thy Mathu-Ho (MR-lid oudergeleding) 
Niels Mollink (MR-lid oudergeleding) 
 

Leerlingenraad. 
Op vrijdag 2 oktober is de leerlingenraad bij elkaar gekomen. Lise, Jelmer, Jop, Janne en Meret hebben 
met Saskia gesproken over de volgende onderwerpen: 

- Wel of niet nieuwe verkiezingen houden? De raad heeft besloten om dat dit jaar niet te doen en 
wil graag aan het einde van dit schooljaar, na de verkiezingen, de nieuwe leerlingenraad op een 
leuke manier onthullen. 

- De taakverdeling binnen de raad: voorzitter, notulist en penningmeester. 
- Schoolfruit. De leerlingen in de raad geven aan dat de bananen als eenmalige aanvulling op de 

appels en peren zeer goed zijn ontvangen. Saskia laat hen weten dat er ook een keer 
snackkomkommers komen. De raad wil na de vakantie een vragenlijst aan de kinderen van groep 
5-8 voorleggen om te informeren welk fruit kinderen graag willen hebben. Ook willen ze graag 
weten wat de ouders ervan vinden. 

- Sociaal-emotionele methode. De leerlingen hebben laten weten wat zij van de eerste proeflessen 
met een mogelijke nieuwe methode vonden. Conclusie…wisselend. 

- Schoolplein. Volgens de raad mag het groene schoolplein een schommel krijgen en een 
klimboom. Ook moet de tafeltennistafel weer veilig worden. Saskia laat de eerste ideeën vanuit 
de leerkrachten zien. Dit punt komt volgende vergadering terug. Meneer Theo heeft inmiddels al 
een nieuwe rubberrand om de tafeltennistafel gemaakt. 

 
Goed denkwerk hoor! 



 

 

Tussenschoolse opvang – oproep vrijwilliger. 
Zoals u weet is er op school een Tussen Schoolse Opvang. Dit is op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag. Het aantal kinderen dat overblijft wordt steeds groter, ook nu ouders weer thuiswerken. 
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die ons team wil komen versterken. Dit zou dan voor de maandag, 
dinsdag en/of donderdag zijn. Dit mag ook een ouder zijn waarvan de kinderen nu thuis eten, maar die 
dan gezellig samen met de andere kinderen op school gaan eten. 
De tijden zijn van 11.45 – 13.00 uur U krijgt hier een vrijwilligersvergoeding voor. 
Heef u interesse, vragen hierover of weet u iemand, neem dan contact op met Bernadette Spanjaards. 
(bspanjaards@hotmail.com) 06 – 22 33 21 03 
 
E-mail niet ontvangen? 
Vanuit de ouderraad hebben wij het signaal gekregen dat enkele ouders onze mail niet of niet goed 
ontvangen. Mocht dit voor u van toepassing zijn, neem dan even contact op met Saskia Tissen 
(directie@jorisheumen.nl). 
 
Komende periode gaan wij: 

• SCOL invullen. SCOL staat voor Sociale Competentie Observatielijst een is een systeem waarmee 
wij in kaart brengen hoe sociaalvaardig de kinderen zijn, of zij zich prettig voelen in de klas en de 
school en of zij zich veilig voelen op school. Naast de lijst van de leerkracht vullen de kinderen in 
groep 6-7-8 ook hun eigen vragenlijst in. Aan de hand van de uitslag kunnen wij goed zien wat de 
kinderen zelf of als groep nodig hebben in de komende periode. 
 

• In groep 1-2 de CPS toetsen afnemen.  
 

• Aandacht besteden aan Sint Maarten op 11 november. 
 

• Op 12 november 2020 een studiedag houden (op afstand). Tijdens deze studiedag gaan wij verder 
met de oriëntatie op de methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling, bereiden wij de 
themadagen voor en gaan wij de start maken met onze visie op begrijpend lezen en het daarmee 
samenhangende aanbod. 

 

• Sint Nicolaas en zijn pieten hopelijk ontvangen in Nederland op 14 november. Daarvoor starten 
wij in de groepen 1-5 al met het Sinterklaas journaal en het verhaal op 09 november. 

 
 

 

Informatie externe organisaties. 
 
ANWB Zet je licht aan! 

Onze school doet mee aan de ANWB actie “Zet je licht aan”. 
Om zo kinderen en hun ouders er weer bewust van te maken dat de 
fietsverlichting gecontroleerd moet worden en dat de kinderen leren om 
deze ook aan te zetten. Niet alleen in het donker, maar ook bij regenachtig 
of mistig weer. Daarmee vergroten zij hun eigen zichtbaarheid en hun 
eigen veiligheid! 
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Digivita evenement. 
De VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en 
bèta/techniek heeft het initiatief om in de herfstvakantie 
het online DigiVita Code Event te houden. Meisjes 
kunnen dan in de herfstvakantie vanuit huis inloggen en 
leren tijdens deze workshop van vrouwelijke 
informatica-studenten programmeren in Scratch 
Datum: Dinsdag 20 oktober van 09.30-11.00 
Locatie: Online via Microsoft Teams 
 
Aanmelden: Meisjes kunnen zich aanmelden via het 
inschrijfformulier.  

 

Zwemmen met korting tijdens studiedagen van school. 

Beste ouder, 
Met ingang van oktober kunnen de leerlingen tijdens studiedagen weer zwemmen bij Sportfondsenbad 
Nijmegen-West. 
 
Een mogelijkheid dus, om met klasgenoten een leuke dag te beleven! 

Onze studiedagen: 

- Donderdag 12-11-2020 
- Woensdag 03-02-2021 
- Dinsdag 25-05-2021 
- Vrijdag 02-07-2021 

 

Wat zijn de regels; 

·         Reserveren via de website voor het tijdsblok 10.00-14.00 uur  
          http://www.sportfondsenbadnijmegenwest.nl  
·         Betalen aan de receptie, zoveel mogelijk met pin. Tarief is € 2,50 i.p.v. € 5,00 
·         Trek de zwemkleding thuis aan 
·         Kleding en tassen gaan mee naar het zwembad 
·         Volg de aangegeven route; er is eenrichtingsverkeer 
·         Douchen voor het zwemmen kan niet; douchen na het zwemmen zeer beperkt 
·         Ouders hebben beperkt toegang in het recreatiebad i.v.m. de afstandsregel van 1,5 meter.   
          Ook zij moeten reserveren maar betalen normaal tarief: € 5,00 
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