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Van de directie
Beste ouders en verzorgers,
De afgelopen weken waren er weer veel activiteiten op onze locaties. U leest een impressie van
de allereerste Koningsspelen, de bubble run en de heerlijke broodjes die groep 8 gaat bakken op
de Joris locatie. Daarnaast een serieuzer onderwerp: luizen en de aanpak daarvan. Tot slot stelt
de nieuwe buurtnetwerker in Schothorst zich voor.
Ik wens u veel leesplezier.
Hans Wessels
directeur

Koningsspelen St. Joris locatie
Het schoolplein kleurde op 21 april oranje. Waar het
bij andere scholen al bijna een traditie is, was het
voor de Tafelronde de eerste keer dat we de Koningsspelen organiseerden. De dag werd op het
schoolplein van de locatie Sint Joris afgetrapt met
ochtendgymnastiek. Laura, stagiaire bij groep 7, wist
iedereen in beweging te krijgen op de muziek van
Carlo & Irene en natuurlijk Okido, het Kinderen voor
Kinderen themalied van de Koningsspelen 2017.
Duidelijk was te zien dat de kinderen de Okido-dans
goed hadden geoefend in de klas!
Na de gymnastiek werden de kinderen weer in de
klas verwacht en kregen ze een ontbijt geserveerd. Iedere klas had een pakket ontvangen met
daarin een basis-ontbijt. Het volkorenbrood kon belegd worden met jam (light), smeerkaas en appelstroop.
Rond 10 uur was het tijd voor de Koningsspelen. Op drie locaties - binnen in de school, op het
schoolplein en op het veld - waren zes spellen uitgestald. De kinderen moesten deze zo goed en

snel mogelijk spelen om punten te verdienen. Aan het eind van de ochtend kwamen alle kinderen
weer terug in de klas om de ochtend af te sluiten.
's Middags was het programma voor onder- en bovenbouw gescheiden. Waar de kinderen uit de
onderbouw aan verschillende activiteiten in de school konden deelnemen, ging de kinderen van de
bovenbouw naar het veld om te sporten. Ze deden slagbal, kingball, volleybal, estafette en touwtrekken. Iedereen was erg fanatiek. Vooral bij het touwtrekken en de estafette werden de zweetklieren gebruikt.
In de middag brachten leerlingen een bezoek aan de nieuwe ijssalon in de Schimmelpenninckstraat. Vanaf 13.00 uur liep de onderbouw in groepjes naar de salon waar ze een heerlijk ijs mochten uitzoeken. Aan het eind van de middag liep de bovenbouw in groepen via de ijssalon terug
naar school. De ijsjes werden gesponsord door de familie Veldhuizen, eigenaar van ijssalon Josy’s
Ice Cream Bar. Het schepijs viel zeer in de smaak!
Kortom de organisatie (Laura & Casper) mag terugkijken op een geslaagde primeur!

Luizen
De mei vakantie is weer voorbij een we zijn gestart aan
het laatste stukje van het schooljaar. Zoals u weet controleren we alle kinderen na een vakantie op hoofdluis. Deze
controle heeft afgelopen week plaats gevonden.
Nu constateren we dat er nog steeds een taboe heerst
omtrent deze controles. Wat bijzonder is dat er vaak gedacht wordt dat je luizen krijgt doordat je je niet goed verzorgd. Het tegendeel is waar. Luizen vinden het fijn om
op schone hoofden te bivakkeren.
Als er bij u kind hoofdluis en/of neten worden gevonden krijgt u daar
een melding van. Het is de bedoeling dat u daar dan actie op zet
door het haar te behandelen met shampoo. Het belangrijkste is om
het haar dagelijks te kammen met een speciale luizenkam. Vaak heeft het kammen van
het haar nog meer effect dan behandelen met
shampoo.
Het is fijn dat er op school een team van ouders is die deze taak op zich
heeft genomen en dat zij deel nemen in het “luizen controle team”. Zo houden we samen de school luizenvrij.
Het luizenteam

Bubble Run St. Joris
Op maandagochtend 1 mei is de 'B.Slim Lekker fit maand' gestart in
Kruiskamp/Koppel. Gezond eten en voldoende bewegen staan de
hele maand centraal en worden op leuke wijze en met verschillende
activiteiten, zowel binnen als buiten de klas, onder de aandacht gebracht.
Bij de opening fietste een aantal leerlingen een heerlijk gezond
drankje in elkaar op een Smoothie-fiets: een drankje van water, spinazie, blauwe bessen, banaan en kiwi.
Daarna volgde de Bubble Run, waarbij de jongste kinderen 2 rondjes
door het plantsoen liepen. De oudere kinderen liepen de ronde hard,
sommigen haalden wel 7 rondjes van ca 700 meter.

Een geslaagd evenement dat - net na de meivakantie - de spieren direct goed losmaakte.
Trees Börger

Bakkerij groep 8 St. Joris
Groep 8 gaat, zoals elk jaar, iets lekkers bakken. Dit jaar worden dat broodjes en wafels. De
broodjes zijn €2,50 en de wafels €1,50 tot €2,-. U kunt de broodjes en wafels vanaf deze week bestellen voor verschillende data: 5 mei, 10 mei, 12 mei, 17 mei en 19 mei. U kunt bestellen bij de
bar en daar levert u ook uw bestelformulier een dag van te voren in.
We hopen op veel bestellingen.
Groep 8 en juf Femke

Buurtnetwerker Schothorst (extern bericht)
Samen werken aan een leefbare, fijne buurt. Een plek waar iedereen meetelt en meedoet
Met ruimte voor eigen initiatief en met ondersteuning voor wie dat nodig heeft.
Beste ouders en kinderen van de wijk Schothorst,
Mijn naam is Saskia Turk. Sinds januari ben ik werkzaam als buurtnetwerker van Indebuurt033, de
nieuwe welzijnsorganisatie in Amersfoort. Dagelijks fiets ik door de wijk en ga ik in gesprek met
inwoners en organisaties in Schothorst.
Wat doe ik in de wijk:
 Mensen informatie geven over alle activiteiten in de wijk;
 Mensen en organisaties met elkaar in contact brengen;
 Inwoners ondersteunen die nieuwe ideeën voor de wijk hebben;
 Bewoners begeleiden bij het indienen van subsidie-aanvragen om ideeën te realiseren.
Bijvoorbeeld:
Aan het einde van uw straat is een kaal stukje grond. Samen met uw buren heeft u het plan bedacht om van dit
stukje grond een buurttuin te maken, met eetbare planten,
fruitboompjes en bessenstruiken. Ook wilt u de kinderen er
actief betrekken. Ik kan u helpen met het opstarten en (als
het nodig is) het aanvragen van de subsidie.
U woont in Schothorst en houdt erg van koken. Tegenover u
woont een oudere dame die zelf geen warme maaltijd meer
kan maken. Misschien zijn er in de wijk wel meer mensen die van koken houden en meer mensen
die graag een hapje willen mee-eten, voor de gezelligheid of omdat ze zelf niet meer kunnen koken. Ik kan u helpen een kookclub te starten en, als dat nodig is, daarvoor subsidie aan te vragen.
Ook kinderen / jongeren kunnen leuke ideeën hebben
voor de wijk. Ik kan mijn collega’s van Indebuurt033
inschakelen om hen te helpen die plannen uit te voeren.
Neem dus gerust contact met mij op als u vragen heeft
of ideeën. Of neem een kijkje op de website www.indebuurt033.nl voor nog veel meer informatie over Indebuurt033.
Ten slotte nog iets over de Wijkraad, die een groep actieve bewoners samen met mij organiseert. In de wijkraad praten inwoners en professionals met elkaar over

de wijk. Steeds meer bewoners vinden hun weg naar de wijkraad, die eens in de paar maanden
bijeenkomt. Vanuit de wijkraad ontstaan werkgroepen die actief in de wijk aan de slag gaan. We
zijn nog steeds op zoek naar bewoners die willen meedoen. Als u een mail stuurt naar wijknetwerkinschothorst@gmail.com, krijgt u de uitnodigingen voor de bijeenkomsten en de verslagen ervan. Van harte welkom bij de Wijkraad!
Graag tot gauw in Schothorst!
Saskia Turk
06-42623012
Saskia.turk@indebuurt033.nl
www.indebuurt033.nl

