
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
In december bereiden we ons voor op het komende Kerstfeest. 

 
 

Zegveld, 1 december 2017 

 

‘U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd’ (Psalm 139: 3). 

 

Psalm 139 is een Psalm die vaak gezongen of gelezen wordt. Waarschijnlijk omdat deze psalm zo 

ongelooflijk vol is van Gods nabijheid in ons leven. Niet op een angstaanjagende of veroordelende 

manier. Juist niet. Hij is er vol aandacht bij, vol bewogenheid en liefde, geïnteresseerd in alles wat we 

doen en laten. Als we op weg zijn en aan het werk zijn, Hij ziet het. Als we niets doen en uitrusten, Hij 

merkt het op. Want Hij is onze Schepper en laat ons niet los. 

 

In december bereiden we ons voor op het komende Kerstfeest. Advent betekent: “Hij komt”! 

Met kerst mogen we het vieren. De Heere Jezus is geboren. Immanuel “God met ons!” 

 

 

  



 
Belangrijke data 

Dinsdag   5 december Sinterklaasfeest: alle leerlingen eten op school. De school gaat deze  

    dag om 14.15 uit. 

Vrijdag    8 december Peuterspelen 

Woensdag 20 december Kerstfeest groep 5-8 in de Milandhof, met ouders  

(aanvang 19.00 uur)                                           

Vrijdag  22 december Kerstfeest groep 1- 4 in het speellokaal (8.30 uur) 

 

Nieuwe oefentherapeut 

 
Graag wil ik mij voorstellen. Ik ben Martine Koetsier en ben vanaf 

half november gestart als de vaste kinderoefentherapeut op de 

Jorai school. Voorheen was ik gedeeltelijk nog werkzaam in regio 

Rotterdam maar werk nu helemaal voor de praktijk Beter Bewegen 

(kinder)oefentherapie. Na de zomervakantie is besloten dat Beter 

Bewegen (kinder)oefentherapie samen gaat werken van de Jorai 

school. We hebben de werkzaamheden overgenomen van Lisanne 

van FysioAktief.  

 

Elke dinsdag ben ik aanwezig in de gymzaal van de Jorai school. Heeft u een vraag over het bewegen 

van uw kind of wilt u uw kind aanmelden loop dat gerust even binnen.  

 

Beter Bewegen (kinder) oefentherapie helpt kinderen met motoriek problemen. Een aantal 

voorbeelden zijn: Valt of struikelt vaak, moeite met de grove motoriek, moeite met de fijne motoriek 

(knutselen en knippen) , moeite met leesbaar schrijven (schrijft te groot, krijgt last van schrijfkramp) 

of houdingsproblemen.  

Vriendelijke groet,    
  
Martine Koetsier 
martine@beter-bewegen.com 
praktijkadres: Polanerbaan 13 J, Woerden 
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Leerlingen 

 

Afgelopen week is Marc de Bruijn 4 jaar geworden. Marc gaat komende week beginnen in groep 1/2a. 

Marc, we wensen je een hele goede tijd op de Jorai! 

 

Isa Pak (1/2b) is verhuisd naar Bodegraven. Zij blijft de decembermaand nog bij ons naar school gaan. 

Na de kerstvakantie zal zij starten op de “Verhoeff Rollmanschool“. Isa, we vonden het heel gezellig 

dat je bij ons op school was; we hopen dat je snel zult wennen op je nieuwe school! 

 

Sinterklaasfeest 

 

Op dinsdag 5 december hopen we met alle kinderen van de “Peuterpret” en de “Jorai” de Sint rond 

8.45 uur welkom te heten. Natuurlijk wordt u als ouder(s), verzorger(s) daarvoor ook uitgenodigd? 

Wilt u zoveel mogelijk achter de leerlingen staan? 

 

Daarna zullen we het feest binnen een vervolg geven. De kinderen van groep 4 blijven deze hele dag 

bij juf Carolien. Groep 7 wordt deze dag begeleid door meester Rens. De andere kinderen zitten bij 

hun eigen juf in hun eigen lokaal.  

 

Wilt u de kinderen een tussendoortje en lunch  + drinken? meegeven? We hopen de Sint om 13.15 

uur uit te zwaaien. Kwart over twee zijn alle leerlingen vrij. 

 

Kerstvieringen 

 

Elk jaar hebben we twee kerstvieringen. Dit jaar hopen de groepen 5 tot en met 8 het kerstfeest te 

vieren met ouders in de Milandhof. Dit doen zij op woensdag 20 december aanvang 19.00 uur.  

De deuren gaan om 18.45 de deuren open.        

 

In de Milandhof is oppas voor de kinderen die geen viering hebben en jongere, niet schoolgaande, 

kinderen. Voor speelgoed voor de jongste kinderen wordt gezorgd. We willen de kinderen van groep 

1 tot en met 4 vragen zelf een leuk spel oid mee te nemen. 

We willen u vragen geen foto’s te maken. Als school maken we foto’s die we op de site hopen te 

plaatsen.  

 

In verband met het aantal stoelen, rekenen we op maximaal 3 volwassenen per kind. Mocht u met 

meer volwassenen willen komen, wilt u dit dan bespreken met de leerkracht?  

De kinderen van de groepen 1 tot en met 4 vieren op vrijdag 22 december het kerstfeest in het 

speellokaal. 



 
 

Nieuwjaarsreceptie 

 

Op maandag 8 januari  hopen we weer de nieuwjaarsreceptie te houden bij de ingang van groep 

1/2a. Na het schudden van de handen, het uitspreken van de wensen is er voor de ouder(s) en 

verzorger(s) koffie/thee in hal. 

 

Posters 

  

Mocht u een poster willen ophangen in de school (uiteraard in overleg met ondergetekende), dan 

willen wij u vragen dit te doen op het whitebord bij de ingang groep 1/2.  

De ramen bij de buitendeuren willen we gebruiken voor posters van schoolactiviteiten. 

 

 

 
 

 


