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Voorleeswedstrijd
Zaterdag 9 februari vond in de Bibliotheek in Lichtenvoorde de strijd plaats om de lokale
voorleeskampioen. Tien voorleeskampioenen van de basisscholen in Lichtenvoorde en de kerkdorpen
lazen een fragment voor uit een favoriet boek.
Onze Joris voorleeskampioen Zoë heeft het super goed gedaan. Ze heeft een fragment voorgelezen
uit een Dagboek van een muts, drama voor de camera. Ze heeft niet gewonnen maar wij zijn trots op
haar. De jury gaf aan dat de verschillen klein waren en er kan er maar één winnen. Maartje van de St.
Jozefschool is de winnares geworden.

Incident.
Gisteren, bij het uitgaan van de school zijn diverse wachtende ouders en uitgaande kinderen getuigen
geweest van een incident. Buiten de school, maar ook in ons gebouw zijn twee leerlingen elkaar te lijf
gegaan. Een leerling van buiten onze school met één van onze kinderen. Dit ging gepaard met veel
fysiek en verbaal geweld. Teamleden moesten ingrijpen om de veiligheid van iedereen te waarborgen.
Een situatie waar iedereen van schrok. Zulke incidenten zetten het gevoel van veiligheid onder druk
en dat willen we niet. Gisteren hebben we direct gesprekken gevoerd met ouders en met het
schoolbestuur voor verdere acties. Vandaag is de wijkagent betrokken en via die weg worden verdere
initiatieven ontplooid. Door snel en duidelijk ingrijpen willen we grenzen aangeven en het
veiligheidsgevoel behouden. Daarnaast is het belangrijk de kansen te geven tot herstel. Het gaat dus
om grenzen en herstelmogelijkheden.
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Carnaval 2019

Nog even en dan is het weer carnaval. Vrijdag 1 maart vieren we Carnaval op school.
Alle leerlingen worden die dag vanaf 8.15 uur (verkleed) op het voorplein verwacht.
Hier zal de muziek al klinken en kan de polonaise beginnen. De OR zorgt deze
ochtend voor het drinken en wat lekkers, dus het tien uurtje hoeft niet
meegegeven te worden.

Alle kinderen gaan deze ochtend op speurtocht naar de Carnavalsvossen door middel
van een Vossenjacht. Dus mocht u vreemde personen in uw straat tegenkomen, dat
kan deze ochtend kloppen

Naast de Vossenjacht worden in de meeste groepen ‘Joris Got Talent’ gehouden. Veel
plezier met het oefenen!

Aan het eind van de dag willen we alles graag weer netjes op kunnen ruimen.
Spuitbussen, confettiknallers, geweren e.d. moeten daarom thuisblijven.

Veel plezier en succes met de voorbereidingen,
OR en leerkrachten van de St- Jorisschool
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