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Datum

Agenda

Vr 14 april
Ma 17 april
Vr 21 april
Ma 24-28 apr
Vr 5 mei

Goede Vrijdag, leerlingen vrij
Tweede paasdag, leerlingen vrij
Koningsspelen
Vakantie
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Van de directie
Beste ouders en verzorgers,
Pasen staat voor de deur. Maar wat betekenen de symbolen rond de paastijd en palmpasen
precies? Onze identiteitsspecialisten geven hierover uitleg.
We richten ons inmiddels weer op de voorbereidingen van het komende schooljaar. Het aantal en
soort groepen is bekend, hierover verderop meer. Ons voorbereiden op de toekomst doen we met
ons team ook tijdens onze studiebijeenkomsten, we praten u in dit Ridderspoor bij over de
voortgang hiervan.
Verder wordt de rol van onze contactpersonen toegelicht, hebben we het over gevonden
voorwerpen, de kinderboekenspreker, medezeggenschapsraadverkiezingen en brengen we KiKa
graag onder uw aandacht. Ik wens u veel leesplezier.
Hans Wessels
directeur

Schoolontwikkelingstraject, voortgang
Voor ons schoolontwikkelingstraject hebben we inmiddels 3 studiedagen en 2 studiemiddagen
achter de rug. In mei volgt nog de laatste studiemiddag van dit schooljaar. We hebben met het
hele team gewerkt aan onze wijze van communiceren en aan een nieuwe onderwijsvisie, die we
aanvullen met “leidende principes” voor de hele school. Verder hebben we met het team gewerkt
aan het versterken ons leesonderwijs, een van onze speerpunten voor dit schooljaar. In de
studiemiddag in mei ronden we ons visietraject af en bepalen we onder meer doelen voor het
komende schooljaar.
Het zijn intensieve bijeenkomsten waardoor binnen ons team nieuwe inzichten ontstaan. Ook
helpen ze ons om onze samenwerking nog meer te richten op ons onderwijs en het versterken
daarvan.
Kernteam schoolontwikkeling

Aantal groepen op De Tafelronde
Na overleg met onze teamleden en de medezeggenschapsraad hebben we de verdeling van onze
groepen voor het komende schooljaar vastgesteld.
Voor de Joris locatie blijven de 8 groepen ongewijzigd. Op onze Koning Karelpad locatie gaan we
het komende schooljaar met 1 groep 1/2 minder werken. Mochten er nog veel aanmeldingen
binnenkomen, dan kan mogelijk toch nog een instroomgroep later in het schooljaar starten. Er
komen 9 groepen: 1/2a - 1/2b - 3 - 4 - 5 - 5/6 - 6/7 - 7 - 8.
Welke juffen en meesters aan welke groep gaan lesgeven is nog niet vastgesteld. Als we dat
besloten hebben, zullen we u verder informeren. We verwachten dat dat in juni is.
MT

Pasen

Mediawijsheid
Communiceren, spelen, video’s kijken, muziek luisteren: er is heel veel mogelijk met internet. Het
zorgt voor veel plezier maar helaas zijn er ook minder leuke kanten. Zoals bijvoorbeeld bij
WhatsApp: kinderen kunnen ruzie maken over wat er in chatgroepen wordt geschreven of worden
soms buitengesloten of gepest. Dat is vervelend en zeker niet de bedoeling!
Om kinderen verantwoord te leren omgaan met internet, zullen we als school en ouders samen
moeten werken. Internet is immers overal! Op school besteden we aandacht aan mediawijsheid;
het zou fijn zijn als u als ouder ook af en toe het gesprek aan gaat met uw kinderen. Op een
positieve, open en belangstellende manier. Maar ook op een duidelijke manier als bepaald gedrag
niet wenselijk is. Zonder meteen te vervallen in preken en afkraken.
In de komende Riddersporen zullen we meer aandacht besteden aan dit onderwerp. Want we
hebben een gezamenlijk doel: mediawijze kinderen!
Reageren? Dat kan op: ict@tafelronde.net
Rob Yntema (ICT)

Verkiezingen Medezeggenschapsraad
Agnes (Personeelslid) en Ingrid (Ouderlid) treden dit jaar uit de MR, na vele jaren trouwe dienst.
Dat betekent dat we binnenkort 2 vacatures hiervoor zullen uitzetten. Mocht je graag mee willen
denken? Vind je dat het anders of beter kan? Denk dan vast na over een plek in de MR!
Mocht je meer willen weten over de MR en onze activiteiten 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.

De kinderboekbespreker (Koning Karelpad)
“Meester” Bas is recensent. Hij schrijft over kinderboeken in de krant. Hij vertelt daarin, waarom hij
een boek wel of niet leuk vindt.
“Meester” Bas krijgt per jaar 1000 kinderboeken toegestuurd. Daarvan kiest hij iedere week één
boek, om een recensie (boekbespreking) over te schrijven. Zijn recensies zijn op zaterdag te lezen
in Trouw.
Per week leest “meester” Bas zelf drie
tot vier kinderboeken. In de groepen
5/6 en 6 vertelde hij over zijn werk.
Daarvoor had hij 100 boeken van huis
meegenomen. “Waarop let je,
wanneer je een boek kiest?”
Tijdens zijn les mochten alle kinderen
een boek kiezen. Dat boek moest van
een schrijver zijn, die ze (nog) niet
kenden. Bij veel kinderen was de
keus snel gemaakt.
“Meester” Bas vertelde op prettige wijze en wist de kinderen te boeien met zijn interessante
verhaal. En de kinderen? Zij luisterden geboeid en weten nu, dat je altijd moet uitleggen
WAAROM je iets vindt. Ik vind dat boek stom (of juist leuk) is te gemakkelijk.
Robert Kreuning

Interne Contactpersonen
Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. Dit wordt in
eerste instantie met de leerkracht van uw kind en/of andere direct betrokkenen persoon
besproken. Ons streven is dat elke leerkracht dan wel u of uw kind serieus neemt en naar de best
mogelijke oplossing zoekt.
Mocht u niet tot een oplossing komen, dan is de interne contactpersoon er om goed naar uw
verhaal te luisteren en u te informeren over de stappen die u kunt nemen. Wij zijn daarvoor te
bereiken na schooltijd.
Voor de locatie Koning Karelpad is de contactpersoon Marjolein Krops en voor de locatie Sint Joris
is dit Linda de Goeij. Ook is er een brievenbus op school waarin een melding gedaan kan worden.

Linda de Goeij

Marjolein Krops

Samengevat:
1. altijd eerste overleggen met de klassenleerkracht ; bij onvoldoende resultaat
2. overleg met de teamleiders en/of directie of
3. overleg met de interne contactpersoon;
Voor uitgebreide informatie over de klachtenregeling kunt u ook in onze schoolgids kijken.
Linda de Goeij

Marjolein Krops

Gevonden voorwerpen
Op het Koning Karelpad staat in de onderbouwpatio een kast waar de gevonden voorwerpen in
liggen uitgestald. Op de Joris locatie liggen ze bij de balie in de hal. Deze blijven liggen tot aan de
Meivakantie. Daarna gaat het weg/naar de (kleding)container.

Kika ”De Berg Op” op zondag 11 juni
De afgelopen weken zijn er korte presentaties gehouden door de Stichting
Kinderen voor KiKa over het evenement ‘De Berg Op’.
Stichting Kinderen voor KiKa organiseert op zondag 11 juni 2017 alweer
voor de vijfde keer het evenement ‘De Berg Op’, waarbij kinderen in de
leeftijdscategorie van 6 t/m 13 zich inzetten voor de bestrijding van die
vreselijke ziekte kinderkanker.





Kinderen kunnen zich dit jaar inschrijven voor één van de volgende
onderdelen:
8 t/m 13 jaar: fietsen op een afgesloten parcours rond de Amersfoortse Berg (1,1 km)
8 t/m 13 jaar: hardlopen op een afgesloten parcours van 360 meter
6 en 7 jaar: fietsen op een afgesloten parcours van 360 meter

Het fietsen gebeurt in afzonderlijke heats van een half uur; het hardlopen duurt 15 minuten. De
eerste heat start om 11:30 uur en om 16:30 uur sluiten we dag af met een slotact en de

overhandiging van de cheque met de totale opbrengst aan een vertegenwoordiger van de
landelijke KiKa organisatie.
Schrijf je in!
Ga naar de website www.kinderenvoorkika.nl en klik op “inschrijven”. De rest gaat vanzelf.
Namens de Stichting Kinderen voor KiKa,
Monique Prins en Hans van den Hoven

