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Toenemende leerlingenaantallen
De Jorisschool kampt met ruimtegebrek vanwege de toenemende leerlingenaantallen. Hierdoor kan de school de door
Ukkepuk gehuurde lokaalruimte goed zelf gebruiken. De directie van Ukkepuk (Stichting de Achthoek) en het
schoolbestuur Paraatscholen zijn op zoek naar oplossingen voor dit ruimteprobleem. De aanwezigheid van de
peuterspeelzaal in school ziet men als toegevoegde waarde, peuters worden spelenderwijs voorbereid op de overgang
naar de basisschool en eigenlijk wil school dit aanbod niet kwijt. We zijn in overleg met elkaar om te komen tot een
oplossing t.a.v. de huisvesting en we hopen hier samen goed uit te komen. Dit schooljaar wordt gebruikt om te zoeken
naar een oplossing. Mochten we hier meer duidelijkheid over hebben dan communiceren we dat uiteraard met u.
Vervanging van leerkrachten
Het vinden van voldoende invallers is een steeds grotere puzzel.
Door een andere verdeling van de financiële middelen proberen we korte vervangingen zelf op te vangen. Op maandag is
juf Sanne Wessels onze vast invalkracht, op dinsdag, woensdag en donderdag juf Anita Abbing en op vrijdag juf Wilma te
Welscher. Dit kan betekenen dat een groep in een week verschillende gezichten voor de klas krijgt. Bij langdurige ziekte
kunnen we een beroep doen op vaste invallers van Paraat. We hopen daarmee de meeste vervangingen goed te kunnen
opvangen. Net als overal in het land kamt onze invalpool ook met een tekort aan leerkrachten. Bij onverhoopte
calamiteiten (zoals ziekte van meerdere collega’s tegelijkertijd) kan het zijn dat we u zullen verzoeken uw kind een dag
thuis te houden.
Het schoolbestuur is voortdurend op zoek naar mensen die lesbevoegd zijn en willen deelnemen aan onze invalpool. Ook
mensen die bijvoorbeeld maar een dag kunnen/willen werken of nu hun bevoegdheid niet gebruiken, een “Stille reserve”
zullen we maar zeggen. U kunt in voorkomende gevallen mogelijkheden of vragen doorgeven op school (Rob Luimes).
Vrijwillige ouderbijdrage
Op school worden regelmatig activiteiten georganiseerd voor uw kind(eren). Hiervoor vragen wij jaarlijks een vrijwillige
bijdrage van €25,00 per kind. Binnenkort wordt deze bijdrage weer geïncasseerd. Hebt u aangegeven dat u middels
automatische incasso wilt betalen, dan wordt omstreeks 1 november het bedrag weer afgeschreven van het banknummer
dat u hebt aangegeven.
Betaald u (nog) niet middels automatische incasso dan verzoeken wij u vriendelijk de €25,00 per kind binnen 14 dagen
over te maken op rekeningnummer NL78RABO0191969605 t.n.v. Ouderraad St.-Jorisschool ovv naam en groep van uw
kind(eren). Wilt u alsnog middels automatische incasso betalen dan kunt u een machtiging verkrijgen via de leerkracht van
uw kind.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
namens de ouderraad,
Nicole Pierik
Penningmeester
OR jaar vergadering
Op donderdag 1 november is er een korte jaarvergadering van de ouderraad. Aanvang 19.30 uur. Het algemene en
financiële jaarverslag van 2017-2018 zal ter inzage liggen. Op de site kunt u ook het algemene jaarverslag vinden.
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Gelden van de OR
In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd omtrent de gelden die de OR te beschikking heeft gesteld voor elke
groep. Leerkrachten hebben gezocht naar passende activiteiten in het kader van groepsvorming.
Hieronder een verslag van activiteiten die onlangs hebben plaats gevonden.
Voorstelling groep 1-2 Buurvrouw & Buurvrouw
Vandaag hebben de groepen 1 en 2 genoten
van een voorstelling door PEER Toftheater.
De voorstelling was Buurvrouw & Buurvrouw.
In deze voorstelling kwamen verschillen,
overeenkomsten en de vriendschap van deze
twee buurvrouwen naar voren. De kinderen
konden actief meedoen, kijken en genieten van
de leuke liedjes.

Bootcamp groep 5
Op woensdag 19 september werd groep 5 verrast met een bootcamp door Christian Reinders.
De bedoeling van de bootcamp was om aan het begin van het schooljaar te gaan werken aan een fijne klas. Vertrouwen en
samenwerken spelen daarbij een belangrijke rol.
Christian heeft ons meegenomen naar de Arena en waar we allerlei spellen gedaan hebben
waar dit mee geoefend kon worden zoals een pyramide maken van kinderen en een levende
stoel. Aan het eind hebben we een 5 gemaakt van alle kinderen van de klas. Dat betekent
samen overleggen, regelen waar je moet liggen, geduldig wachten en elkaar helpen om een
goede vorm te maken. Dat is gelukt en we waren daar trots op!

Bezoek Xanten door groep 6
1 oktober heeft groep 6 een bezoek gebracht aan de Romeinse stad Xanten. Zij hebben hier veel geleerd over de
Romeinen. Samen hadden zij in de groep al de nodige voorbereidingen getroffen door
zelf schilden, helmen en zwaarden te maken.
In de Arena lieten de kinderen de schildpad zien, een oude
Romeinse verdedigingstechniek.
(Groot) ouders super bedankt voor het vervoer.

Namens de kinderen en de leerkrachten willen we de Ouderraad bedanken voor de financiële bijdrage.
Kinderboeken week
Afgelopen woensdag hebben studenten van het Graafschap college workshops verzorgd voor
groep 7 en 8 rondom het thema van de Kinderboekenweek.
Er moesten codes gekraakt worden, er was een escape room, er werd muziek gemaakt; al met
al een geslaagde morgen.
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Fietskeuring
• Dinsdag 30 oktober worden de fietsen van de kinderen van groep 4 t/m 8 gekeurd door leden van Veilig Verkeer
Nederland. Zorgt u ervoor dat uw kind de fiets mee neemt naar school.
• Hieronder vindt u een overzicht van de punten waar naar wordt gekeken zodat u eventuele gebreken al voor de
controle kunt (laten) repareren. Het zou natuurlijk geweldig zijn als in één keer alle fietsen goedgekeurd worden!
• Controlepunten:
• * Zitten het stuur, zadel en de bagagedrager goed vast?
• * Is de bel goed te horen?
• * Zitten de handvatten goed vast? De uiteinden moeten gesloten
zijn.
• * Werken de remmen goed?
• * Zijn de remblokjes nog niet versleten?
• * Hebben de banden voldoende profiel?
• * Zitten alle spaken vast?
• * Past de fiets bij de lengte van het kind?
• * Is het zadel op de juiste hoogte afgesteld?
• * Is de ketting goed afgesteld?
• * Zit er een rode reflector aan de achterkant van de fiets?
• * Hebben beide wielen of banden cirkelvormige zijreflectie?
• * Zitten er reflectoren in de trappers?
• * Zit er een witte reflector aan de voorkant van de fiets of geïntegreerd in de koplamp? (niet verplicht).
• * Werkt de koplamp?
• * Werkt het rode achterlicht en zit het op de juiste plek?
• * Werkt de dynamo?
Demonstratie Wetenschap & techniek
Op dinsdag 16 oktober komt Mad Science met een interactieve demonstratie naar basisschool Sint Joris te Lichtenvoorde.
De demonstratie wordt gegeven voor de groepen 5 t/m 8.
Tijdens deze show staan de bouw skills van de kinderen centraal. Daarna kunnen de kinderen zich inschrijven voor de
naschoolse wetenschap & techniekcursus: Steengoed. De kosten voor de naschoolse cursus zijn € 49,50 per kind.
Voor nadere informatie zie de bijlage.
In februari wordt er een demonstratie gegeven voor de groepen 1 t/m 8.
•

Bijlage: Mad Science. Naschoolse wetenschap & techniekcursus: Steengoed
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