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Van de directie
KPOA On Wheels
Tijdens de KPOA studiedag op maandag 7 november zijn alle medewerkers van de KPOA scholen op pad
geweest. Circa 600 collega’s hebben inspiratie opgedaan bij verschillende bedrijven, scholen en
kindcentra. Ook de politieacademie, de tweede kamer en een reddingsmaatschappij werden bezocht.
Doel van de dag was om inspiratie op te doen, beelden en ideeën te krijgen voor de toekomst van het
onderwijs en te onderzoeken wat er geleerd kan worden en om mee te nemen naar de daagse praktijk in
de groep. Vanaf dinsdag deden verschillende verhalen de ronde. Inspiratie en ideeën zijn er volop
opgedaan. Die worden geïnventariseerd en meegenomen in het nieuwe strategische beleid van KPOA.
De inspiratie, ideeën en ervaringen nemen de leerkrachten ook mee in de groep. En dat start nu al!
Hans Wessels

Sponsorloop St Joris Locatie
Op woensdag 9 november hebben de leerlingen van
onze school, locatie St. Joris, een op gehaalde geld
van de sponsorloop aan Unicef overhandigd. Het is
een bedrag van bijna € 7000,- geworden.
In onderstaande link kunt u meekijken hoe
dat ging.
https://youtu.be/RgSnjwywnKk

Vrijstelling van leerplicht
Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig en moet het iedere schooldag naar de basisschool. U bent zelfs
strafbaar als uw kind niet naar school gaat. Voor sommige kleuters kan een hele schoolweek in het begin
nog te vermoeiend zijn. Dan is een vrijstelling mogelijk. Dit betekent dat u uw kind tot de 6e verjaardag 5

uur per week mag thuishouden. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij de
schooldirecteur of bij het schoolbestuur.
Als uw kleuter het nodig heeft, kunt u de vrijstelling uitbreiden met maximaal 5 extra uren. U kunt uw kind
dus maximaal 10 uren per week thuishouden tot de 6e verjaardag. Hiervoor heeft u wel speciale
toestemming van de schooldirecteur nodig. Deze vrijstelling is alleen bedoeld om overbelasting van uw
kind te voorkomen. Het is in het belang van uw kind dat het zo snel mogelijk went aan een volledige
schoolweek. Want veel van wat uw kleuter nu leert, is nodig om door te kunnen stromen naar groep 3.
Born tekst: www.rijksoverheid.nl

Thema : OUD en JONG
Op donderdag 3 november was er een oud Hollandse
spelletjes middag om het thema Opa en Oma te openen.
Om 13.00 uur startte de spelletjesmiddag.
De spelletjes waren: 1/2A blikgooien, 1/2B sjoelen, 3
pimpampet, 4 boter kaas en eieren, 5 buiten zaklopen, 6
ezeltje prikje, 7 buiten hinkelen en 8 koekhappen. De
leerlingen van groep 8 begeleidden de groepjes. In elk
groepje zat 1 kind van een klas. Het was daarom een
gezellige drukte op de gang toen groep 8 de andere
kinderen moesten ophalen. De kinderen vermaakten zich
prima.
De spelletjes duurden 10 minuten en om 14.30 uur was de
oud Hollandse spelletjes voorbij! Het was super leuk!!!
Groetjes Suzanne en Kick uit groep 8 Joris

De kinderen die jullie hiernaast op de foto zien staan hebben
meegedaan met het toneelstuk “Roodkapje en de voorleesoma”
Het verhaal was gebaseerd op het verhaal Roodkapje met wat
kleine aanpassingen. Zo ging Roodkapje boeken brengen bij oma
in plaats van koekjes. Roodkapje ging langs de bieb in plaats van
bloemen plukken. De kleine kinderen voor wie we de voorstelling
deden vonden het geweldig. Het was zo leuk dat we het daarna
aan alle kinderen van de hele school hebben laten zien. Ik speelde
Roodkapje. Het was een goede voorstelling.
Groetjes Noortje uit groep 7 KK

Pietendiploma gehaald
A.s. zaterdag zal Sinterklaas, als alles goed gaat weer in het
land aankomen.
Nu is het zo dat ‘Amersfoort Gezien’ bij de intocht verslag
doet. Hiervoor willen zij op de tussenmomenten graag een
filmpje laten zien hoe kinderen hun pietendiploma halen. Wij
zijn benaderd om dit in beeld te willen brengen. Groep 3 van
locatie St Joris was erg enthousiast.
Afgelopen woensdag zijn de opnames gemaakt ,het is te zien
via: m.youtube.com Pietendiploma’s op RKBS Tafelronde
AmersfoortGezien

School sporttafeltennis

In de kerstvakantie is er weer een schooltafeltennistoernooi bij Over 't Net.
Het toernooi zal op de Baander Zangvogelweg 152 worden gehouden op 29 december 2016.
Groep 4,5,6 van 9.00 tot 12.00
Groep 7,8 van 12.30 tot 15.30
Inschrijven vóór 9 dec 2016
Voor vragen kunt u mailen naar overhetnetjeugd@gmail.com

Inschrijving Eerst Communie
Eerste Communie inschrijving gestart
Afgelopen week zijn de uitnodigingen verstuurd naar alle kinderen die volgens de parochieadministratie in
groep 4 van de basisschool zitten, en die dus mee kunnen doen met de voorbereiding op de Eerste
Heilige Communie. In die brief leest u hoe u uw kind voor 1 december a.s. kunt aanmelden.
De Eerste Communievieringen zelf zijn in mei; de voorbereiding start al in december.
Heeft u geen brief ontvangen, en wel een kind in groep 4 of hoger? Neem dan contact op via
edithvos@kpnmail.nl, dan stuur ik u alsnog een aanmeldingsformulier.
Edith Vos, profielpastor catechese - Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

