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Van de directie
In de zomervakantie heeft er op de Joris locatie een verbouwing plaats gevonden waardoor er een extra
spreekkamer is gerealiseerd. Tevens zijn er op het Koning Karelpad enkele wisselingen geweest van
werkplek.
De administratie, Truus Hoeksema, is verhuisd naar de spreekruimte bij de kleuteringang.
Het NT2 onderwijs wordt door juf Monique gegeven in het lokaal naast groep 3.
Ook is er een extra spreekkamer gerealiseerd waar eerst de administratie zat.
Op dit moment zijn we druk bezig om de bijbehorende meubels te bestellen.
U bent van harte uitgenodigd een keertje aan te komen.
Hans Wessels

Sponsorloop St Joris Locatie
Beste ouders/verzorgers,
Woensdag 12 oktober heeft onze school, locatie St. Joris, een
sponsorloop gehouden. Het geld dat de kinderen hiermee
hebben opgehaald gaat naar Unicef.
We hebben gerend op het voetbalveld van A.P.W.C.
Daar willen we A.P.W.C. heel erg voor bedanken.
Natuurlijk hadden we na het rennen zin in een hapje en een
drankje en dat kregen we! De Albert Heijn heeft ons een stukje
fruit en een glas water meegegeven! Hier willen we de Albert
Heijn ook voor bedanken.
Op 9 november zal de opbrengst aan Unicef overhandigd
worden.
Met vriendelijke groet,
Milton en Teuntje uit groep 8

Medenzeggenschapsraad van de Tafelronde
Iedere school in het basisonderwijs heeft een
medezeggenschapsraad (MR). Dit wettelijk verplichte orgaan
denkt mee met de directie, stemt of adviseert mee in beleid
van de school. De MR spreekt voor zowel ouders, leerlingen
als personeel. De MR bestaat uit twee geledingen: een
vertegenwoordiging van ouders (OMR) en een
vertegenwoordiging van personeelsleden (PMR). De
verdeling tussen OMR en PMR is altijd gelijk.
Veel belangrijke besluiten die de directie wil nemen, moeten
worden voorgelegd aan de MR. Afhankelijk van het
onderwerp heeft de MR-adviesrecht, instemmingsrecht of initiatiefrecht.
OMR leden worden democratisch gekozen door alle ouders van de school. Zij vertegenwoordigen de
ouders, maar kunnen niet altijd voorafgaand aan besluiten hun achterban raadplegen. Net als in het
parlement kunnen zij niet alle informatie direct delen – soms is dit eerst vertrouwelijk. In de wet op de MR
heet dit “zonder last en ruggenspraak”. Om toch zo goed mogelijk de ouders te kunnen
vertegenwoordigen, proberen we vooral goed op de hoogte te blijven van wat er speelt onder de ouders.
Schroom dus niet om iemand van de OMR aan te spreken op het schoolplein en/of een mail aan de mr te
sturen: mr@tafelronde.net.
Wij steven ernaar om alle relevante MR-informatie op de website van de Tafelronde te plaatsen. Ook onze
vergaderdata en de notulen van onze vergaderingen kunt u daar dan vinden.
De afgelopen maanden hebben wij ons intensief bezig gehouden met het onderwerp “andere
schooltijden”. Niet voor iedereen is duidelijk wat onze rol hierin was en is. Het is niet zo, dat wij het beleid
maken. Wel toetsen wij het beleid, stellen kritische vragen en denken mee met de directie. Uiteindelijk
hebben wij ingestemd met het voorgestelde traject om te komen tot andere schooltijden. Het staat nog niet
vast welke vorm uiteindelijk wordt ingevoerd –wanneer dit aan de orde is zullen we de ouders raadplegen
en al dan niet instemmen met het dan voorgestelde beleid.

Start thema : OUD en JONG
Maandag 31oktober starten we met een nieuw thema op beide locaties; OUD en JONG (opa en oma).
Op het Koning Karelpad zal er maandag een toneelstukje opgevoerd worden Roodkapje en de wolf.
Zoals u waarschijnlijk al heeft kunnen zien hangen er al een heleboel opa’s en oma’s in de gangen.
We hebben nog niet van alle kinderen foto’s ontvangen maar we hopen dat alle opa’s en oma’s aan het
eind van ons thema in de school hangen.
Tenslotte willen we graag een oproep doen voor oud speelgoed. Zoals een elastiek, springtouw,
kaatseballen, tollen ed. Wie kan ons daaraan helpen? We zouden het fijn vinden als de kinderen hier de
komende periode mee kunnen spelen.
Op de Joris locatie zal er op donderdag middag 3 november een oud hollandse spelmiddag zijn.
Voor deze middag zijn we nog op zoek naar lege conserve blikken.
Wilt u ze sparen en die schoon inleveren bij Juf Gepke of juf Ingrid uit groep 1/2A
Dank u wel.

Ouderraad locatie St. Joris

Wij zijn weer begonnen! Ook dit schooljaar verzorgt de ouderraad locatie Sint Joris samen met het team
van de Tafelronde vele feestelijkheden en activiteiten voor uw kind en soms ook voor u! Enkele
voorbeelden zijn de sint- en kerstviering, de avondvierdaagse, het schoolreisje en het paasfeest.
Daarnaast is de ouderraad verantwoordelijk voor het innen en beheren van de jaarlijkse ouderbijdrage.
Heeft u vragen, inspiratie of ideeën etc. voor de OR-Joris? Schroom niet!
U kunt één van ons natuurlijk even aanschieten op het schoolplein, maar een e-mail sturen kan ook:
ouderraadtafelrondejoris@tafelronde.net
Wie wij zijn?
Achter van links naar rechts: Marcel Gijtenbeek
(penningmeester), Dagmar Wynants, Ellen Ickenroth,
Fenneke Wilms-de Graaf, Loubna Briki, Maarten Pijls
(voorzitter) en Natasja van Beem.
Voor van links naar rechts: Azize Aykul (secretaris),
Eveline Koper en Casper van de Pol.

Fietsen en auto’s parkeren
Wij vragen uw aandacht voor het parkeren van de fietsen en
auto’s op en rond het plein van het Koning Karelpad.
De fietsen worden vaak midden op een doorgang neer gezet.
Dit levert gevaarlijke situaties op.
Ditzelfde geldt voor de auto’s die voor de school even
geparkeerd worden om een kind naar binnen te brengen. (zie
foto)
We doen een dringend verzoek om fietsen van de leerlingen
en de auto’s op de juiste manier te parkeren. Zo kunnen we
de veiligheid van onze kinderen blijven waarborgen.
Dank u wel.

St. Maarten viering in Ansfriduskerk
Op zondag 6 november is er een familieviering in de St. Ansfriduskerk aan de
Jacob Catslaan.
De viering begint om 11.00 uur en staat in het teken van het feest van Sint
Maarten.
De kinderen lopen een lampionnenoptocht in de kerk. Het zou handig zijn als
je je eigen lampion mee neemt. Iedereen is van harte uitgenodigd.
Inzameling de voedselbank
We vragen jullie ook om iets lekkers of houdbare boodschappen mee te
nemen voor Amersfoortse gezinnen die ingeschreven staan bij de
voedselbank. Achter in de kerk staat een mand waar je de spullen in kunt
doen. Door te delen wat we hebben, kunnen alle kinderen van Amersfoort op
11 november het feest van Sint Maarten vieren.

