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Groepsvorming
We hebben de afgelopen weken ingestoken op groepsvorming om te streven naar een veilige groep en een sterke veilige
school.
Uit elke groep heeft een vertegenwoordiger in een bouwsteen
getekend of geschreven wat zij nodig vinden om op elkaar te kunnen
bouwen. De bouwstenen vormen samen een schilderij.
Het stopt hier natuurlijk niet. We gebruiken op school de sociaalemotionele methode Kwink voor sociaal- emotioneel leren. Kwink leert
kinderen zichzelf goed te kennen, hun grenzen te ontdekken, zich in te
leven in anderen, goed met elkaar om te gaan en verantwoorde keuzes
maken.

Ik weet wie ik ben,
ik weet wat ik doe,
ik zie anderen
en ga goed met ze om.
Ik kies voor een leuke en
veilige groep
Hiep hiep hoera
Op 31 juli is Mies geboren, dochter van juf Dorian.
Vanmorgen is juf Dorian met Mies op school geweest.
Ze hebben een bezoekje gebracht in alle groepen.

Wijziging mailadres St. Jorisschool.
Vanaf volgende week zal het mail adres info@st-jorisschool.nl komen te vervallen. We hopen u zo spoedig mogelijk het
nieuwe mailadres te kunnen mailen.
Vriendschap …
Dat is dit jaar het thema van de kinderboekenweek.
In school zullen twee vriendschapsbogen komen te staan waar iedereen
hartjes in kan hangen met daarop beschreven of getekend wat
vriendschap is.
Woensdagmorgen wanneer de kinderboekenweek van start gaat,
staan de bogen bij de hoofdingang en de kleuteringang.
Op woensdag 10 oktober zullen studenten van het Graafschapcollege
workshops verzorgen voor de groepen 7 en 8.
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Bericht van de Ouderraad
Jaarlijks helpt de Ouderraad de leerkrachten bij de organisatie van diverse activiteiten voor de kinderen, zoals Kerstmis,
Carnaval, themaweek/schoolreisje. Voor de kosten hiervan vragen wij per kind een vrijwillige ouderbijdrage.
Door zuinig om te gaan met deze gelden en de uitgaven binnen budget te houden is er een kleine reserve ontstaan die
groter is dan benodigd. Om dit geld ten goede van de kinderen te laten komen, hebben wij eind vorig schooljaar de
leerkrachten gevraagd na te denken over een passende besteding. De leerkrachten hebben activiteiten voorgesteld in het
kader van groepsvorming aan het begin van het nieuwe schooljaar.
De ouderraad heeft hier enthousiast mee ingestemd en per kind geld beschikbaar gesteld voor onderstaande activiteiten:
Groep 1-2:
Theatervoorstelling Peertof in teken van vriendschap.
Groep 3-4:
Bezoek Kaasboerderij Weenink, waar in groepjes spelletjes zijn gedaan.
Groep 5:
Bootcamp.
Groep 6:
Excursie naar Xanten.
Groep 7-8:
Diverse activiteiten met thema 80-jarige oorlog, zoals tentenkamp bouwen.
Met een eventueel restant wordt buitenspeelgoed voor de groepen gekocht.
We wensen alle kinderen veel plezier!
Groet, de ouderraad
Voor enkele groepen heeft de activiteit al plaats gevonden.
Groep 3, 3-4, e n 4 naar kaasboerderij Weenink

Groep 7 en 8, samen een kampement bouwen voor de
80 jarige oorlog.

Stagiaires stellen zich voor
Hoi, mijn naam is Kim Reiring. Ik ben 18 jaar oud en woon in Lichtenvoorde. Momenteel zit ik in mijn derde en laatste jaar
van de opleiding onderwijsassistent. Ik loop stage in een hele leuke klas, namelijk groep 3. Hier ben ik te vinden tot begin
februari.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om met vrienden af te spreken en te haken. Ook zit ik op naailes en speel ik ukelele (een
mini gitaar).
Ik weet zeker dat ik een leuk, gezellige en leerzame tijd zal hebben op de st. Jorisschool!
Hallo allemaal,
Ik ben Sam Wopereis en ik ben 17 jaar. Ik woon in Lichtenvoorde en doe de opleiding
onderwijsassistent op het Graafschap College in Groenlo.
Een onderdeel van de opleiding is, dat ik moet stage lopen op een basisschool. Vanaf augustus 2018
tot eind januari 2019 loop ik elke maandag en dinsdag stage in groep 4 op jullie school De
Jorisschool. In deze periode zal ik de leerkrachten assisteren, hierbij kunt u denken aan het geven
van extra uitleg, kleine lessen aan de klas. Ik hoop veel van de leerkrachten te leren en natuurlijk de
kinderen zelf ook iets te leren. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in
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