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First lego League wedstrijd
Studiedag leerlingen zijn vrij
Sinterklaas viering
Kerst inn
Nieuw Ridderspoor
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Van de directie
Zwarte Piet of niet?
In deze weken organiseren we informatieavonden voor nieuwe ouders die een kind aan willen melden. We
leggen dan uit dat we leerlingen met een breed scala aan achtergronden en culturen welkom heten. Die
kunnen van elkaar leren. We proberen daarom de dialoog tussen onze leerlingen te stimuleren
.Nu deze voorlichtingsavonden in de Sinterklaastijd vallen, stellen nieuwe ouders wel eens de vraag hoe
we omgaan met Zwarte Piet. Met het verhaal van Zwarte Piet zijn we allemaal bekend. Maar wat is nou
het verhaal van een Mondriaanpiet? Hoe komt die aan al die kleurtjes?

Zwarte Piet of niet? De maatschappelijke discussie hierover klinkt door in de school. We volgen als school
het “Sinterklaasjournaal”, omdat veel van onze leerlingen dat volgen. Als de komende jaren
Stroopwafelpieten, Kaaspieten en wellicht Witte Pieten gemeengoed worden, zullen we daarin meegaan.
Dat is niet anders dan het brede scala aan achtergronden en culturen van onze leerlingen. Het vraagt te
zijner tijd alleen nog wel aanpassing van de versiering van de school en de liedjes die we zingen…
Hans Wessels
directeur

Schoolspot
Schoolspot
Bij beide ingangen op het Koning Karelpad en bij de ingang op de locatie Sint Joris hangen posters en
flyers van Schoolspot: dé software, en hardware-webwinkel voor leerkrachten en (ouders van) leerlingen
in het basis- en/of speciaal onderwijs.
Met speciale onderwijskorting (tot wel 90%) biedt Schoolspot officiële en legale software, hardware,
clouddiensten en cursussen aan. Met keuze uit ruim 200 artikelen van gerenommeerde leveranciers als

Adobe, Norton, McAfee en Microsoft. Legaal en voor een betaalbare prijs! En er is altijd sprake van de
meest actuele versies.
De voordelen van schoolspot op een rijtje:
 Voordelig
 Specifiek aanbod voor medewerkers en (ouders van) leerlingen in het basisonderwijs
 In samenwerking met bijna alle basisscholen in Nederland
 Legaal en veilig
 Altijd de nieuwste versies (het assortiment is altijd up-to-date)
 Snel, downloads zijn direct beschikbaar en overige bestellingen worden binnen 1 werkdag verzonden
Neem gerust een flyer mee!
Let op: ondersteuning gebeurt niet door de school. Bij vragen of problemen staat een deskundige
medewerker van de klantenservice van Schoolspot klaar.

Vragen of opmerkingen? Mail ze naar: ict@tafelronde.net

First Lego-League wedstrijd
Zaterdag 26 nov is het dan zover. Alle leerlingen van groep 7 van de
Tafelronde locatie St Joris gaan mee doen aan de wedsrtijden van
de First Lego League.
De wedstrijden worden gehouden op het ROC in Amersfoort
Disketteweg 10.
Wat is de bedoeling.
De First Lego League is een internationale wedstrijd die jongeren
tussen de 10 en 15 jaar uitdaagt om de maatschappelijke rol van
techniek te onderzoeken met Lego. Jongeren leren robots bouwen,
programmeren en vooral ook samenwerken in een team
De leerlingen zijn daar al een ruime periode mee bezig . Deze robot
moet dan op een wedstrijd tafel allemaal opdrachten uit voeren.
Samenwerken is daarbij van groot belag.
Er is ook een groep leerlingen die zich hebben gebogen over de issue hoe kunnen dier en mens van
elkaar leren of samen werken. Deze onderzoeks groep gaat een presentatie houden voor een vakkundige
jury. De leerlingen zijn begeleid door juf Beer en een aantalouders.
We wensen de leerlingen veel succes
Wilt u ze komen kijk en aanmoedigen dan bent van tussen 10 en 15.00 welkom.
De prijsuitreiking zal om 15.30 starten

Overblijf medewerkers gezocht
Voor de overblijf bij De Tafelronde, locatie Koning Karelpad zoeken we mensen die:
Het leuk vinden om met kinderen te werken; In teamverband kunnen
werken.
Dan zijn dit je werkzaamheden:
Kinderen begeleiden tijdens het eten; Begeleiden bij spel- en
knutselactiviteiten.
Je ontvangt van ons:

Een netto vergoeding van € 9,00/keer; Eigen kind(eren) blijft/blijven gratis over;
Tips van onze Regiomanager (pedagoog);Gratis scholing (bijv. Kinder EHBO).

Blokfluitles en gitaarles op de Tafelronde
Voor alle leerlingen vanaf groep 4 is het mogelijk om blokfluit- of gitaarlessen te volgen op na schooltijd.
De kinderen krijgen muzikale vorming, ze leren een muziekinstrument bespelen en
ze oefenen in samenspel.
Tijdens het seizoen zijn er twee voorspeelmomenten:
in december op de kerststallententoonstelling en in April op school.
Voordelig en gemakkelijk: je krijgt les met kinderen die je al kent en de lessen vinden plaats in een
vertrouwde omgeving. De lessen vinden plaats op de Jorislocatie op woensdagmiddag,
op het Koning Karelpad op vrijdagmiddag.
Een lespakket voor het seizoen 2016/2017 kost € 65,Als u uw kind alsnog opgeeft betaalt u een bedrag naar rato.
De lessen worden gegeven door mij, Rosita van Oosten.
Ik heb een muziekvakdiploma. Wilt u uw kind alsnog opgeven,
stuurt u dan een mailtje naar: rositavanoosten@hotmail.com
telefoon: 06/36552623

