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Van de directie
Beste ouders en verzorgers,
Goed nieuws: onze leerling Ole Visser (groep 8 Joris locatie) wordt Senaatslid van de
Nederlandse kinderjury namens de provincie Utrecht! Hij kreeg kinderboekschrijver Reggie Naus
op bezoek met deze blijde boodschap.
Verder in dit Ridderspoor een korte terugblik op de tienminutengesprekken. Ouders praatten soms
niet alleen met de leerkrachten, maar ook met de aanwezige schoolleiding en dat waren boeiende
conversaties. Tijdens de open dag vandaag, voor ouders die hun kind in de toekomst misschien
naar onze school willen brengen, voerden we ook interessante gesprekken.
Tot slot leest u in dit Ridderspoor meer ook over drummers, onze medezeggenschapsraad, de
kinderjury voor kinderboeken, de ABC beroepencarrousel voor groep 8 en Kinderstralen.
Ik wens u veel leesplezier.
Hans Wessels

Open Dag op 10 maart > rondleidingen op andere dagen
Op deze vrijdag zijn er in heel Amersfoort weer open dagen voor alle basisscholen. Voor ouders
die op zoek zijn naar een school voor hun kind is dit een mooie gelegenheid om kennis te maken
en een school van binnen te bekijken.
Op De Tafelronde zijn nieuwe ouders altijd welkom, dat beperkt zich niet tot de open dag. De
groepen 1 en 2 van de Joris locatie hebben een wachtlijst, maar in vrijwel alle andere groepen zijn
kinderen nog welkom. Mocht u er eens met andere ouders over praten, laat ze dan gerust contact
opnemen met onze school. Wachten op de open dag is niet nodig.
Tijdens de open dag hebben leden van de Ouderraden als gastvrouw / heer ondersteuning
geboden en rondleidingen verzorgd. Veel dank voor deze hulp.

In gesprek met ouders
Voor de vakantie waren er tienminutengesprekken. De teamleiders en de directie stonden met
koffie en thee klaar voor ouders. Veel ouders zijn even bij ons aangeschoven en in gesprek
gegaan. Hun verhalen gingen over kinderen, leerkrachten, over fijne en minder fijne momenten die
kinderen of ouders meemaken. Soms ging het over methodes die wij toepassen waar een kind
niet goed mee uit de voeten kan. Die signalen pakken we direct op, omdat ze aandacht vragen.
Verder vertellen ouders vaak over hun eigen werk of bedrijf en bieden ze soms hulp aan. “Ik ben
fotograaf en wil best foto’s voor de website maken”. Fijn we van deze hulp gebruik kunnen maken.
De gesprekjes geven ons een scala aan informatie, suggesties en tips waar we blij mee zijn.
MT (Managementteam)

Ole VIisser > Senaatslid Nederlandse Kinderjury
OLE VISSER IS SENAATSLID VAN DE NEDERLANDSE KINDERJURY NAMENS DE
PROVINCIE UTRECHT!!
Op woensdag 8 maart werd Ole op school verrast door
de komst van de kinderboekenschrijver: Reggie Naus.
Ole had zich opgegeven als Senaatslid van de
Nederlandse Kinderjury en uit meer dan honderd
aanmeldingen is Ole gekozen tot Senaatslid van de
provincie Utrecht. Een hele eer! Ole was dan ook blij
verrast toen hij dit nieuws te horen kreeg en er was een
heerlijke taart voor de hele klas. Ole, heel veel succes
met deze gave taak!
Neem eens een kijkje op de website van Ole:
www.dezewiljelezen.nl
Femke Portman

Nieuws van de medezeggenschapsraad
Zoals in een eerder Ridderspoor aangegeven, probeert de Medezeggenschapsraad (bestaande uit
leraren en ouders) zichtbaarder te zijn binnen de school. Dat doen we o.a. door af en toe in het
Ridderspoor te vertellen wat er speelt binnen de MR.
In de laatste vergadering is de meerjarige begroting uitgebreid besproken. Ook vragen we onze
directeur Hans Wessels met regelmaat ons op de hoogte te brengen van het
schoolontwikkelingstraject waar de leerkrachten en het MT volop mee bezig zijn.
Vanwege het grote belang hiervan worden andere zaken vooruitgeschoven. Als MR blijven we
daarom graag op de hoogte van de (behaalde) doelen. Ook zetten we het onderwerp
'communicatie' steevast op de agenda.
Naast beleidszaken vinden we het erg belangrijk om signalen en opmerkingen van ouders die ons
ter ore komen serieus te nemen en indien nodig hier binnen de MR over te praten. Zo hebben we
het gehad over de brief van het ministerie van OCW, die ouders van kinderen uit groep 7 begin
december krijgen. Die brief gaat over het kiezen van een middelbare school, en aan ouders wordt
geadviseerd al in groep 7 met hun kind open dagen van middelbare scholen te bezoeken. De
Tafelronde geeft gedurende het schooljaar in groep 7 nog geen uitstroomadvies, pas na de
entreetoets eind groep 7. Dat advies komt dus te laat om gericht een open dag te bezoeken in
januari/februari. Daarom hebben we met Hans afgesproken dat hier een oplossing voor wordt
gezocht.
Ook hebben we de problemen rondom de vernielingen van o.a. beplanting, verlichting en
vogelhuisjes op het schoolplein van de locatie Koning Karel besproken. Hans zal zo snel mogelijk
voor herstelwerkzaamheden zorgen.

Mocht je meer willen weten over de activiteiten binnen de MR of zijn er zaken waarvan je vindt dat
ze besproken moeten worden? Spreek ons dan aan op het schoolplein of mail naar
MR@tafelronde.net.
MR

Drummende Winnaars
Op vrijdag voor de voorjaarsvakantie hebben Joaz Moerdijk en Loek
Wilms uit groep 5 ‘Joris ’s got Talent’ gewonnen. Als de ‘Onesiedrummers’ speelden zij, gekleed in een onesie, mee met het nummer
‘Seven Nation Army’ van ‘The White Stripes’. Heel de bovenbouw
klapte mee…
Joaz en Loek zitten samen op drumles en hun leraar Hans Weyergang
had ze geholpen het nummer in te studeren. De jury was onder de
indruk. “Ik vond het vooral zo knap dat jullie zo gelijk spelen, jullie letten
echt op elkaar”, aldus juffrouw Anneke.
Heel groep 5 is trots op de wisselbeker. Joaz: “Hij staat in de klas en
gaat mee naar groep 6. Tot aan de volgende talentenjacht”.

Kinderjury kinderboeken
De Nederlandse Kinderjury start dit jaar op 8 maart. Kinderen van 6 t/m 12 jaar kunnen in deze
periode stemmen op alle kinderboeken die verschenen zijn in 2016. Doel hiervan is kinderen
kennis te laten nemen van nieuwe kinderboeken en het bevorderen van leesmotivatie en
leesplezier. In alle bibliotheken staat een speciale Kinderjurystembus en er kan vanaf 8 maart t/m
19 april gestemd worden. Dus kom naar de bibliotheek en stem op je favoriete boek!
De einddatum van de landelijke Kinderjury is 19 april, maar in onze bibliotheekvestigingen gaan
we nog langer door, tot 31 mei. Groep 6 van de locatie Koning Karelpad doet ook mee. Zij krijgen
van juf Anita van Bibliotheek Eemland boeken van de Kinderjury in de klas en kunnen dan
stemmen op hun favoriete boek. Zodoende komt er een "Tafelronde Top 3" uit van de meest
favoriete/gelezen boeken in de klas.
Monique Melessen

Beroepencarrousel

7 april Beroepencarrousel
Op vrijdag 7 april, van 9.00 – 10.30 uur organiseert ABC KK weer de jaarlijkse Beroepencarrousel
voor de groepen 8 van de drie scholen St. Joris, Vlindervallei en de Michaelschool. Ook leerlingen
van het Koning Karelpad zijn welkom.
Verschillende professionals komen die ochtend vertellen over hun werk. Een jongerenwerker,
wijkagent en ouderenverzorger hebben hun medewerking al toegezegd, maar we hebben nog 10
andere enthousiaste mensen nodig.
Wil jij op deze vrijdagochtend komen vertellen over je werk? Neem dan contact op met Gertrude
Abbring, gertrude.abbring@live.nl of 06 – 443 669 75. De locatie wordt nog bekend gemaakt.

Kinderstralen locatie Koning Karelpad
In deze nieuwsbrief weer een bericht van Kinderstralen. Wij merken dat er rondom het eetmoment
van kinderen nog altijd wat onrust is onder enkele ouders. Maar wij proberen om de pauze voor
ieder kind zo fijn mogelijk te maken. Daarom willen wij u via deze weg nogmaals de werkwijze
uitleggen.
De kinderen in de onderbouw krijgen van 11.45 tot 12.15 de tijd om lekker hun boterham op te
eten. Op de bovenbouw is het eetmoment van 11.45 tot 12.00. Iedere dag is er een andere groep
aan de beurt voor tosti’s. Om de tostidagen voor iedereen fijn te houden vragen wij u om de
kinderen alleen ham/kaas op de tosti mee te geven.
De kinderen blijven tot het einde van het eetmoment in de lokalen waar ze mogen spelen als ze
hun brood op hebben. In de klassen zijn kleurspullen en spelletjes aanwezig om de kinderen te
amuseren. Voor de ‘vlugge’ eters zijn er op de bovenbouw ook stripboeken aanwezig. De meeste
kinderen zijn ruim op tijd klaar. Sommigen vinden het erg gezellig in de klas, eten is dan geen
prioriteit. Deze kinderen motiveren wij altijd om meteen te gaan eten. Soms zijn er kinderen die
liever meer tijd nemen om te eten. Voor die kinderen is er de mogelijkheid om verder te eten in het
knutsellokaal of in de speelhal, eventueel met een strip erbij. Het is noodzakelijk om deze kinderen
bij elkaar te zetten zodat er een veilige situatie behouden wordt voor alle kinderen. Door deze
tijden aan te houden zijn wij in de gelegenheid om veel leuke dingen te doen met iedereen zoals
voetballen in de kooi en knutselprojecten.
Kinderen hebben iedere dag de keuze om binnen of buiten te spelen. Ook is er iedere dag een
knutselactiviteit en met de groepen 6, 7 en 8 gaan we zoveel mogelijk naar de voetbalkooi. Naast
deze dagelijkse activiteiten regelen wij ook regelmatig een externe activiteit. Zo worden er
binnenkort een dansworkshops gegeven tijdens de overblijf. Met al deze acties doen wij ons
uiterste best om van de overblijf een gezellig uur te maken!
Purdey Hof – Regiomanager
Team Kinderstralen

