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Themadagen
MUZIEK LEEFT……………….en hoe
Volgende week maandag tot en met woensdag zijn de themadagen van de Jorisschool.
We starten maandagochtend 8.30 uur met de prachtige voorstelling Let’s Boogie voor alle kinderen in de
Ridderzaal. Alle leerlingen, ook de kleuters, worden op het voorplein bij de hoofdingang verwacht.

Tijdens de themadagen gaan de kinderen in de klassen op diverse manieren met het thema “Muziek leeft” aan
de slag.
Begint het bij u als ouder/grootouder ook te kriebelen en wilt u een bijdrage leveren door iets te vertellen over
muziek, het bespelen van een instrument of een dans laten zien, meld u dan bij de leerkracht van uw
kind/kleinkind. Wij zouden het erg op prijs stellen. Het tijdstip kunt u in overleg met de leerkracht afspreken.
Voor de kinderen zal het geweldig zijn als ouders/grootouders hun muziek/danskunsten laten zien.
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Kleutergroepen
Het zwangerschapsverlof van juf Linda zit er bijna op.
Vanaf volgende week zal zij haar werkzaamheden in groep 1-2a en groep 1-2 b weer hervatten.
Juf Marion die juf Linda heeft vervangen blijft dit schooljaar werkzaam op de St. Joris.
Vanaf begin april gaat zij de kleutergroepen, met name groep 2, ondersteunen op dinsdag, woensdag en
donderdag in de Ridderzaal.
Invulling directie
Zoals Annelies op 23 februari bekend heeft gemaakt zal zij met ingang van het nieuwe schooljaar
starten als nieuwe directeur op Daltonschool 't Hof. Tot de zomervakantie zal zij naast haar huidige functie
alvast een dag in de week werkzaam zijn op 't Hof. Wilma te Welscher zal daarom enkele taken van Annelies
overnemen en het eerste aanspreekpunt zijn. Dat betekent dat zij in groep 6 vervangen wordt.
Meester Jon blijft vier dagen in groep 6, op woensdag komt Charlotte Olthof.
Mad science
Op maandag 9 april komt Mad Science een spannende wetenschap & techniekshow verzorgen op basisschool
Sint Joris te Lichtenvoorde voor de kinderen van groep 3 t/m 8.
Aan de hand daarvan kunnen de kinderen zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap & techniekcursus.
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten en vindt plaats op de St. Jorisschool van 14.30 tot 15.30 uur.
De kosten voor 6 lessen zijn € 69,50 per kind.
Inschrijven kan tot 26 april via http://nederland.madscience.org
Zie bijlage voor uitgebreide informatie.
Nieuw MR lid
Zoals bekend bij eenieder, komt er in het nieuwe schooljaar een plek vrij in de MR. Hiervoor hadden zich 2
ouders kandidaat gesteld en dus moest een stemming uitsluitsel geven wie zitting gaat nemen in de MR. Deze
stemming is ondertussen afgesloten en de uitslag is bekend.
Wij kunnen u mededelen dat Eline Meulenbeek de stemming gewonnen heeft en wij feliciteren haar dan ook
met deze uitverkiezing. Heel veel succes gewenst in de MR vanaf het schooljaar 2018/2019.
Secretariaat MR Jorisschool
Even voorstellen
Graag wil ik mezelf even voorstellen als nieuwe stagiair van de St-Jorisschool. Ik ben Yannick
Prinsen. Ik ga tot aan de zomervakantie stage lopen op maandag en dinsdag in groep 5/6. Ik zit
in het vierde leerjaar van de Pabo in Doetinchem. In mijn vrije tijd help ik graag bij een
bloemencorso wagen en ga ik geregeld vissen.
Ik heb zin in deze stage en kijk uit naar de rest van dit schooljaar.
Speeltuin “De Bleek” gaat weer open.
Zondag 8 april om 14:00 uur opent speeltuin “De Bleek” aan de Pastoor Sandersstraat haar poort voor het
nieuwe speelseizoen. Deze middag kunnen de kinderen natuurlijk weer lekker spelen en volop gebruik maken
van onze speeltoestellen. Voor de ouders en kinderen is er een gezellig terras.
Vanaf maandag 9 april t/m de herfstvakantie gaat de speeltuin 6 dagen per week open voor onze leden. De
openingstijden zijn: maandag t/m donderdag van 14:45-17:00 uur, vrijdag en zaterdag van 13:30-16:30 uur. Dit
en nog veel meer staat ook op onze website: www.speeltuindebleek.nl of op onze facebookpagina.
Ben jij nog geen lid, ook dan ben jij van harte welkom op onze opening!
Beleef het speelplezier in speeltuin “De Bleek” en schrijf je dan in als lid.
Kom allemaal zondag 8 april van 14:00 tot 17:00 uur, we maken er een gezellige middag van!


Bijlage: Mad science
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