Basisschool en Corona-virus.
Op dit moment is het rustig op school met betrekking tot het Coronavirus en wat genieten
wij daar met zijn allen van. Excursies zijn weer mogelijk, schoolvoorstellingen kunnen
gewoon mét ouders alsmede activiteiten met de hele school.
Eén van de laatste stappen terug naar “normaal” is het trakteren. U en uw kind hoeven niet
meer een verpakte traktatie te bedenken.
Wel willen wij u vragen om bij voorkeur gezond te trakteren en indien het toch snoep, chips,
o.i.d. wordt om het dan klein te houden.
Voor wat betreft de luizencontrole hebben wij besloten om deze voorlopig niet meer
structureel op school in te zetten. Wel laten wij de controle momenten op de kalender staan
als reminder dat u dan zelf even thuis uw kind(eren) controleert.
In overleg met onze coördinator Wendy de Best, zullen wij wel een groep ouders “stand by”
houden voor een eventuele uitbraak. Hiervoor kunnen wij dan wel enkele nieuwe ouders
vanuit de onderbouw erbij hebben. U kunt zich hiervoor opgeven door een mail te sturen
naar wendydebest@yahoo.nl.
Met het vervallen van de structurele controle vragen wij u wel dringend om, wanneer uw
kind hoofdluizen heeft, dit door te geven aan de leerkracht van uw kind.
Keuze rekenmethode.
Onlangs hebben wij met het schoolteam voor de groepen 3-8
de keuze gemaakt voor een nieuwe rekenmethode; Getal &
Ruimte junior.
In het nieuwe schooljaar zullen de groepen 4-5-6-7 starten
met een opstapprogramma van +- 2 weken. De kinderen
maken dat een instaptoets en kunnen op basis van het
resultaat daarvan onderwijs en oefeningen krijgen om ze
wegwijs te maken in de werkwijze van deze methode.
Groep 3 zal starten met de instaptoets. Daarna gaan zij aan de slag met het reguliere eerste
blok en zal de leerkracht, indien nodig, extra begeleiding/oefening geven.
Groep 8 zal de schoolloopbaan afronden met de huidige methode Wizwijs.
Voor de groepen 1-2 zal nog worden gekeken of aanvullend materiaal nodig is naast de
methode Kleuterplein.
Op de informatieavond zullen u wij meer inhoudelijke informatie geven over de nieuwe
methode.

Groener schoolplein gaat van start!
De kinderen hebben er lang op moeten wachten, maar in de zomervakantie zal gestart
worden met de aanleg van het groenere en nieuwere schoolplein. Het nieuwe plein wordt
mogelijk gemaakt door kinderen, ouders, ouderraad, tussenschoolse opvang, lokale
ondernemers, de provincie Gelderland en natuurlijk de school zelf.
Op dit moment is de
Overhaag bezig om
het project tot in de
puntjes voor te
bereiden en de details
verder uit te werken.
Hierbij willen wij u
alvast een globale
indruk geven van een
aantal grote
veranderingen.

Een overzicht van het
totale plan →

 De grote slechte boom op de hoek wordt verwijderd. Het
duikelrek wordt verplaatst en aan de linker voorzijde
(Looistraat) komt de langverwachte vogelnest schommel in
een natuurlijke ondergrond.

Op het kleuterplein zullen het kleine speelhuisje en de
betonnen zandbak plaats maken voor een zand, water en
klimruimte. Er zal een buitenlesplaats/ voetbalveldje komen
wat omringd is door (educatief) groen en een takkenril. →

 Aan de achterzijde (lokaal groep 4-5) zullen er
moestuinbakken komen om samen met de kinderen
groenten en bloemen te zaaien. Zo kunnen wij het
groeiproces mooi volgen en leren zij goed voor de groei en
bloei te zorgen.

Rapporten en facultatieve gesprekken.
Op vrijdag 1 juli krijgen de kinderen hun tweede en laatste rapport van dit schooljaar mee
naar huis. Deze rapportage geeft u informatie over de ontwikkeling van uw kind in de
tweede helft van dit schooljaar.
In de week daarna staan facultatieve oudergesprekken gepland. Dit zijn gesprekken waarbij
de leerkracht het van belang vindt om op basis van de ontwikkelingen en of het welbevinden
van uw kind u hiervoor uit te nodigen. Of andersom, wanneer u als ouder het van belang
vindt om een gesprek te hebben over de ontwikkeling en/of het welbevinden van uw kind.
Deze gesprekken worden niet gepland met een gesprekkenplanner. Wanneer u graag een
gesprek wilt, dan kunt u hiervoor een mailtje sturen naar de leerkracht van uw kind.
Heeft u een kleine vraag, dan kunt deze uiteraard ook stellen via een privé Parro app bericht.
Eindtoets – schoolrapportage.

De leerlingen van groep 8 hebben afgelopen periode de Centrale Eindtoets gemaakt.
Zij hebben hier enorm hun best op gedaan en tevens een heel mooi resultaat behaald,
passend bij hun ontwikkelingsniveau. Wij zijn hier als school ontzettend trots op.

Schoolpleinspektakel.

Hulp gezocht bij afsluitingsfeest
“het schoolpleinspektakel”

Op vrijdag 1 juli organiseren we een afsluitingsfeest; het schoolpleinspektakel. Met dit feest
sluiten we het schooljaar af samen met kinderen, ouders, opa’s, oma’s en leerkrachten.
Hoewel de zomervakantie pas start op vrijdag 15 juli, hopen we met het
schoolpleinspektakel alvast in de “bijna vakantie“ stemming te komen. Er zijn allerlei
activiteiten voor de kinderen met muziek en een hapje en drankje.
Om dit mogelijk te maken is er veel hulp nodig van ouders/vrijwilligers die een gedeelte van
de avond (tussen 17.15 en 19.30 uur) kunnen helpen. Bij aanmelding wordt in overleg met
jou gekeken waar en hoelang je wordt ingezet.
Heb je vragen, wil je meer weten wat er dan van jou verwacht wordt of wil je je aanmelden?
Dan kun je appen/bellen naar: Mariëlle (06-18365678), Mieneke (06-12373657), Jolanda (0621598316), Marlies (06-47904050), Bart (06-21292300) of Peter (06-52351465).
Je kunt je ook opgeven door te mailen naar: or@jorisheumen.nl

Typetuin in schooljaar 2022-2023
Komend schooljaar start bij ons op school een groepstypecursus
van Typetuin voor de kinderen van de groepen 6 t/m 8
(schooljaar 2022-2023). Hieronder treft u meer informatie over
deze typecursus.
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Bij voldoende aanmeldingen start in het najaar van 2022 op St Jorisschool de groepstypecursus van de
Typetuin. Deze cursus is geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8 (schooljaar 2022-2023). Geef je kind
een voorsprong voor de rest van zijn/haar leven!
Waarom leren typen?
Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten dan kinderen die
zichzelf (verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd
een goede typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede typevaardigheid beter
kunnen spellen. Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk als een mooi, leesbaar handschrift.
Maar dat gaat niet vanzelf. In een groepje onder begeleiding van een professionele type-coach boek je het
beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is het tempo waarmee de
cursus wordt doorlopen ook voor ieder kind anders.

Startdatum: woensdag 5 oktober 2022
Lestijd: 12:30 tot 13:30 uur
Leslocatie: St Jorisschool, Looistraat 4 A 6582 BC HEUMEN

•
•
•
•
•
•
•

Kinderen oefenen thuis online op hun eigen tempo en niveau in een volledig nieuw programma!
Totaal 1 jaar toegang tot de online oefenomgeving. Ben je eenmaal geslaagd dan kun je de rest van
het jaar je typevaardigheid blijven onderhouden.
Aangepaste normering voor kinderen met bijv. dyslexie.
Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten.
De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 lessen van 60 minuten gepland.
Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl).
Meer info op www.typetuin.nl/klassikaal.

Schrijf in voor 1 augustus en ontvang € 25,- korting.
Je betaalt dan € 160,- in plaats van € 185,-.
Let op: Er is slechts plaats voor 18 kinderen, dus VOL=VOL!

Tip
Met gratis annuleren tot 15 september blijf jij flexibel. Mocht de cursus niet van start kunnen gaan dan krijg jij
je geld terug. Beloofd!

Inschrijven is een fluitje van een cent
1. Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.
2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in.
3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje.
4. Niet de juiste cursus? Klik dan het diamantje op de kaart aan van de cursuslocatie van jouw keuze.
5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”.
6. Rond de inschrijving verder af.

Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?
Neem gerust contact op via support@typetuin.nl of 013-5220579.
Met vriendelijke groeten,

Team van de Typetuin

