
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zegveld, 25 augustus 2016  

Het schooljaar is weer begonnen. We zijn dankbaar dat we alle leerlingen weer mochten 

zien, na zes weken vakantie. Op dinsdag, tijdens de jaaropening, hebben we daar ook bij stil 

gestaan! 

Op die dinsdag is op de buitenmuur het nieuwe logo opgehangen, en een grote ‘9 ‘. Hiermee 

willen we zichtbaar maken dat de hoofdingang van de Jorai bij groep 8 is. De deuren bij de 

groepen 1 en 2 zullen open zijn als de groepen 1 en 2 naar school / huis gaan. De rest van de 

dag zijn deze deuren dicht en ontvangen we ons bezoek graag bij de hoofdingang. 

Een nieuw schooljaar is begonnen. Wij hopen dat de leerlingen zich snel thuis mogen voelen 

in de nieuwe klas. En dat ze veel mogen leren: van elkaar en van de leerkrachten onder Gods 

zegen. 

Jorai…’de Heere onderwijst”! 

Nelleke van Dijk 

 

 



 

Belangrijke data 

Vrijdag 25 augustus  Luizencontrole  

Dinsdag 29 augustus  Informatieavond (zie hieronder) 

Maandag 4 september Startgesprekken (zie hieronder) 

Dinsdag 5 september  Schoolfotograaf 

Vrijdag 8 september  Peuterspelen 

 

Nieuwe leerlingen 

Afgelopen maandag zijn Ahmed Hasan en Jens Kooijman in groep 1 begonnen. In groep 5 is 

Chloë Roos erbij gekomen. Wij hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen, in de groep en op 

school.  

 

Geboren  

Op 28 juni hebben Jurre en Linde Spaanderman een broertje gekregen: Mart. Chanelle 

Kastelein heeft op 11 juli een broertje gekregen: Victor. We willen jullie, en de ouders, van 

harte feliciteren met dit wonder en wensen jullie Gods zegen met de opvoeding van jullie 

kinderen. 

 

Informatieavond 

Op dinsdagavond 29 augustus staat de informatieavond gepland. Op deze avond krijgt u 

informatie van de leerkrachten over allerlei zaken die relevant zijn voor de verschillende 

jaargroepen. De planning is als volgt: 

 19. 15 uur informatie voor de groepen  1/2b, 3, 5 en 7 

 19. 45 uur koffie / thee in de hal 

 20.15 uur informatie voor de groepen  1/2a, 4, 6 en 8 

Wij hopen u daar te ontmoeten, zodat u als ouders/ verzorgers weet wat uw kind het 

komende jaar gaat leren! 



 

Startgesprekken: maandag 5 september 

Aan het begin van het schooljaar horen we graag van u als ouder wat uw kind nodig heeft. 

Maandag 28 augustus krijgt u een formulier, waarop u als ouder kunt aangeven wat 

kenmerkend is voor uw kind, wat hij/zij nodig heeft voor een goede ontwikkeling. Hierdoor 

kunnen leerkrachten hun onderwijs beter laten aansluiten bij de behoeften van uw kind. 

Wilt u dit formulier uiterlijk vrijdag 1 september weer inleveren bij de eigen 

groepsleerkracht? 

Misschien vindt u het fijn om het formulier toe te lichten, of wilt u nog andere dingen delen 

met de leerkracht, dan kunt u zich opgeven voor een gesprek. Deze gesprekken vinden 

plaats op maandag 5 september ‘s avonds. Vanaf maandag 28 augustus hangt er bij elk 

lokaal een lijst waarop u u zich kunt inschrijven. We plannen voor elk gesprek 5 minuten. 

Mocht dat te kort blijken, dan maken we graag een vervolg afspraak. 

U wordt dus niet automatisch ingedeeld voor een gesprek! 

 

Peuterspelen 

Ook dit jaar is er voor peuters weer de mogelijkheid om op de Jorai te komen spelen. Elke 

tweede vrijdag van de maand zijn de kinderen vanaf 2,5 jaar van harte welkom. Dit jaar is 

het peuterspelen niet in het speellokaal maar in het lokaal van de Peuterpret. De data van 

het peuterspelen staan op de site en onderaan deze maandbrief. 

 

Gymles 

Op de maandag en donderdag gymen de groepen 3 tot en met 8 in de gymzaal van de 

Milandhof. Wilt u uw kind helpen om op die dagen hun gymspullen mee te nemen naar 

school..en weer naar huis? 

 

Ochtendpauze 

Elke ochtend hebben de kinderen van half elf tot kwart voor elf pauze. Voor die tijd eten en 

drinken ze in de klas. We willen u vragen uw kind gezond eten mee te geven en het te 

houden bij een bescheiden pauzehapje. 



 

Contact met school 

Mochten er dingen in de klas of op school gebeuren, die u niet duidelijk zijn, dan horen wij 

het graag! Wij houden van korte lijntjes. Mochten er vragen zijn over de klas, dan vragen wij 

u naar de leerkracht te gaan of even te bellen. Mailen heeft niet onze voorkeur. 

Bij onderwijs inhoudelijke vragen kunt u terecht bij de intern begeleider, Bea Pak, op dinsdag 

van 8.30 uur en 9 uur. Of bij de directeur, Nelleke van Dijk, op maandag, dinsdag of 

donderdag . 

 

Schoolgids / schoolkalender 

Dit jaar is er weer een schoolgids gemaakt. Deze gids is digitaal te lezen. Op de site kunt u 

hem vinden. Ook is er een kalender gemaakt. Hierin staat alle relevante informatie voor dit 

jaar. 

 

Schoolfotograaf 

Op dinsdag 5 september komt de schoolfotograaf op school. Onder schooltijd zullen zowel 

de individuele foto’s, als de klassenfoto’s  gemaakt worden. Ook kunnen broertjes en zusjes 

dan op de foto. Tussen 8 uur en 8.30 uur, en 12 uur en 12.30 uur kunnen de leerlingen op de 

foto met broertjes en zusjes die (nog) niet bij ons op school zitten. Het inschrijfformulier 

hangt vanaf dinsdag 29 augustus bij de ingang van groep 1 en 2.  

Om meer ontspannen op de foto te kunnen gaan, mogen de leerlingen van groep 1 en 2 hun 

knuffel meenemen.  

 

Nette kapstok 

Misschien heeft u het al gehoord, of gezien….we willen met de kinderen zorgen voor 

opgeruimde kapstokken: jassen en tassen op de goede plek (netjes opgehangen of 

weggezet). We betrekken de kinderen hierbij door de keren dat dit goed gebeurt te belonen. 

Elke bouw (onderbouw groepen 1 en 2, middenbouw groepen 3,  4 en 5, bovenbouw 

groepen 6,7 en 8 ) heeft zijn eigen afspraak, systeem. Op deze manier willen we een begin 

maken met het zichtbaar maken van de kernwaarden ‘verantwoordelijk, samen, respect’. 



 

Gegevens 

Het kan zijn dat uw woon-/mailadres of telefoonnummer verandert. Wilt u dit dan 

doorgeven aan directie (directie@jorai.nl). Zo houden we ons administratiesysteem up to 

date. 

Om ouders te informeren over schoolzaken  worden soms foto’s op 

facebook/twitter/internet/maandbrief gezet. Misschien heeft u er moeite mee als uw kind 

op zo’n foto staat. Wilt u dit dan doorgeven aan: directie@jorai.nl. Dan kunnen we ook deze 

lijst weer bijwerken.   

 


