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Van de directie
Naar de kerk met Kerst?
De afgelopen weken is de voorbereiding van de Kerstvieringen gestart. Hierbij komen bijvoorbeeld vragen
aan de orde als “wat gaan we doen”, “waar komen we bijeen”, “hoe gaan we met het eten om” en “spelen
of vertellen we het kerstverhaal, of laten we een film zien?”
In mijn jeugd was er een nauwe samenwerking tussen onze school en de kerk. Liedjes die we door de
week op school leerden mocht ik op zondag, samen met drie andere kinderen, op mijn blokfluit in de kerk
spelen. Dat we met Kerst met school naar de kerk gingen was toen voor mij heel vanzelfsprekend.
Nu kinderen van verschillende religies samen naar De Tafelronde gaan is dit veel minder duidelijk.
Nieuwe vragen zijn bijvoorbeeld; ”Wat gebeurt er nu precies met kerst in een moskee, synagoge of in een
klooster?”
Kinderen van alle religies zijn op De Tafelronde welkom. We verwachten van alle kinderen dat ze mee
doen aan onze vieringen van de Christelijke feestdagen. Op De Tafelronde besteden we aandacht aan
onze identiteit met bijbel verhalen en met verhalen uit andere wereldgodsdiensten. Vanuit onze eigen
achtergrond besteden wij tijdens ons onderwijs aandacht aan maatschappelijk en cultureel geaccepteerde
waarden en normen. Op deze wijze kunnen de kinderen een levensbeschouwelijke identiteit ontwikkelen,
die hen in de toekomst houvast biedt.
Op het Koning Karelpad vieren we Kerst, door het vertellen en uitbeelden van het kerstverhaal, op school.
Voor de kinderen van de Joris locatie wordt het Kerstverhaal in de kerk gespeeld. Hetzelfde verhaal op 2
verschillende manieren…
Hans Wessels
directeur

Bedankt
Bedanken ouderraad
In de maand december wordt de ouders in onze Ouderraden een extra beroep gedaan met het
organiseren van Sinterklaas en niet veel later weer Kerst. Via de “Sint-inn” en “Kerst-inn” krijgen de
Ouderraden weer extra hulp van enthousiaste ouders. Tot slot zetten ook onze teamleden een tandje bij
om alles goed te laten verlopen. Via deze weg danken we alle betrokkenen voor de hulp en ondersteuning
in deze drukke periode.
MT

Zingt u mee? (Joris)
Het Sint Joris Christmas Choir is op zoek naar nieuwe leden. Zowel vaders als moeders!
Zin mee te zingen tijdens het kerstdiner op school?
Geef je op bij:
Marlies Otto (moeder Jasmijn (groep 5)) - tel. 06 12473704
Ruth Pijls (moeder Willemien (groep 7) en Jet (groep 5)) - tel. 06 40702403

First Lego-League vervolg
Zaterdag 26 november hebben we, groep 7 van locatie St
Joris. de hoofdprijs gewonnen voor het beste onderzoek,
het beste project van de basisscholen van de regio Utrecht!
Ze vonden de idee om noodwoningen voor rampgebieden
te bouwen in de vorm van een schildpaddenschild geniaal
en met name dat dat dan van afvalhout en gerecycled
plastic wordt gemaakt. Ikea en Unicef hadden allebei
interesse getoond in dit project..
De organisatie was lovend over het feit dat we de thema’s
van de afgelopen drie jaar samen hebben gevoegd.
De hele klas heeft een medaille (heb ik geregeld voor ze)
en de beker staat in de klas.
Juf Beer

MOO
Misschien hebt u al gehoord over MOO: Mijn Online Omgeving?
De kinderen in de groepen 6, 7 en 8 van de locatie Sint-Joris en in de groepen 6B, 7 en 8 op de locatie
Koning Karelpad, hebben hier een eerste uitleg over gehad. MOO is een leer- en werkomgeving waar we
op school sinds enige tijd mee werken.
Eén van de onderdelen van MOO is de module ‘Bestanden’: een cloud-omgeving die het mogelijk maakt
om bestanden overal te benaderen. Dit betekent bijvoorbeeld dat een werkstuk, dat in MOO staat, zowel
thuis als op school gebruikt en bewerkt kan worden. Hiermee is het gebruik van USB-sticks niet meer
nodig.
Komende tijd zullen we nog meer aandacht besteden aan MOO. Wilt u nu al meer weten? Kijk dan eens
op www.moo.nl. Dit is ook de plek waar kinderen kunnen inloggen.

Tekort aan invalleerkrachten
De laatste dagen wordt er in allerlei media ingegaan op het tekort aan invalleerkrachten om ziekte van de
eigen leerkracht op te vangen. Ook KPOA kampt met deze problematiek. Wellicht heeft u ook al
meegemaakt dat uw kind geen les kon krijgen omdat er helaas geen invaller beschikbaar was. Onze
scholen doen hun uiterste best om dit te voorkomen, want we willen graag goed onderwijs verzorgen voor
onze leerlingen. Om over voldoende personeel te kunnen beschikken, ook tijdens de griepgolf, heeft
KPOA een vaste invalpool. In deze pool werken leerkrachten die graag flexibel inzetbaar zijn en die de
vaardigheid hebben om op verschillende plekken ingezet te kunnen worden, zij geven de ene dag op de
ene school les en de volgende dag weer op een andere school.
Toch is het krap en kunnen we het naar huis sturen van leerlingen helaas niet altijd voorkomen. Deze
krapte heeft KPOA doen besluiten om de invalpool uit te breiden met ongeveer 7 FTE. Op dit moment
werven we met volle kracht leerkrachten die, net als de mensen in onze vaste invalpool, flexibel inzetbaar
zijn. Het gaat dan vaak om jonge, ambitieuze talenten. Deze talenten nemen we aan in het
personeelsbestand van KPOA en zij zullen flexibel inzetbaar zijn voor invalwerk op onze eigen scholen.
We nemen met deze uitbreiding een financieel risico, we nemen immers personeel aan voor inzetbaarheid
bij ziekte en niet voor reguliere formatieplaatsen. Dit risico nemen we weloverwogen, omdat KPOA ook is
aangesloten bij Transvita. Dit netwerk zorgt voor bemiddeling tussen een grote pool van flexibel inzetbare
leerkrachten en de scholen die behoefte hebben aan invallers. Als er binnen onze scholen geen invalwerk
is voor onze medewerkers in de invalpool, dan kunnen ze worden ingezet voor andere scholen die binnen

het netwerk van Transvita vallen. Door deze samenwerking met andere besturen en extra aanstelling van
leerkrachten doen we al het mogelijke om het naar huis sturen van leerlingen te voorkomen, ons uiterste
best de kwaliteit van onderwijs te blijven garanderen en steeds te blijven zorgen voor een goede
leerkracht voor uw kind.
Stichting KPOA

Informatie Sint Ansfridus kerk
Op kerstavond 24 december is er om 19:00 uur een gezinskerstviering in de Sint Ansfriduskerk. In deze
viering staan de kinderen en het kerstverhaal centraal. We vinden het leuk als de kinderen zich willen
verkleden als engel of herder.

In deze viering staan de kinderen centraal. Samen met hen vertellen wij het Kerstverhaal. Met het
familiekoor Mixed Generations zingen wij bekende kerstliedjes.
Wilt u meedoen met het Kerstverhaal of meezingen met het koor? Graag! U kunt uw dochter of zoon
hiervoor opgeven bij Renée Hoes (r.hoes@kpnmail.nl). Bellen kan natuurlijk ook naar 06-41 49 54 27.
Informatie over de eerste heilige communie kunt u lezen in de folder die met dit Ridderspoor zal worden
meegezonden.

Kunstlessen
Maak kennis met kunstlessen in Amersfoort
Zit je in groep 5 t/m 8 en wil je kennismaken met creatieve cursussen in Amersfoort?
Geef je dan op voor een proefles via Kies je Kunst! Je kan vanaf januari 2017 één of
meer lessen volgen in dans, muziek, of beeldende kunst voor maar €10,Geef je op via www.kiesjekunstamesfoort.nl

