
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 8 leest voor aan de kleuters 

 

Zegveld, 12  februari 2018 

Beste ouder(s), verzorger(s) van onze “Jorai” leerlingen, 

Hierbij ontvangt u de nieuwe maandbrief van “Jorai”. De Heere onderwijst! We mogen 

vertrouwen en geloven dat wij er niet alleen voor staan maar dat God ons onderwijst. Hij 

schenkt ons iedere dag de kracht en de wijsheid om onze kinderen op te voeden en het 

goede onderwijs te bieden. 

 In de afgelopen maand hebben de kinderen veel toetsen gemaakt. Een periode waarin we 

samen heel specifiek kijken naar de ontwikkeling van uw kind. Deze toetsen gebruiken we 

om te kijken wat uw kind de komende periode nodig heeft. 

Belangrijk is dat wij de kinderen zien achter deze toetsen en de uitkomsten. Ieder kind heeft 

talenten en dat is meer dan taal, rekenen en lezen!  



De leerkrachten zijn druk geweest met de rapporten en zijn de oudergesprekken aan het 

voorbereiden. 

Als u het nieuws volgt dan weet u dat leerkracht zijn een vak is waar veel bij komt kijken. 

Uw steun als ouder is daarom enorm belangrijk. Samen zijn we verantwoordelijk voor de 

ontwikkeling van uw kind. 

We zijn enorm blij dat onze leerkrachten iedere dag dit mooie en belangrijke werk doen! 

Wij wensen u veel leesplezier! 

Een hartelijke groet namens het hele team, 

Arco Grisnigt 

Directeur A.I. 

Belangrijke data 

Vrijdag   9 febr.   Peuterspelen (speellokaal) 

                                                      Rapport groep 3 t/m 8 

Maandag 12 febr.  Groep 6,7 en 8 vormen enkele groepen 

     Juf Marlize en juf Annemarie starten 

Do en di 15 en 20 febr.  Oudergesprekken groep 1, 2, 3, 4, 6, 7 

Ma en di  12 en 13 febr.  Adviesgesprekken groep 8 

Vrijdag   16 febr.  Groep 8 bezoekt balletvoorstelling “Don Quichot” 

Woensdag  21 febr.  Meesters- en juffendag (geen BAVI lezen) 

26 febr – 2 mrt. Voorjaarsvakantie 

Zaterdag 10 mrt   NL doet! 



 

  



Nelleke 

Beste ouders en verzorgers, 

Hierbij een update betreffende de afwezigheid van onze directeur Nelleke. 

Eind januari is zij bij de bedrijfsarts geweest om vast te kunnen stellen of er al mogelijkheden 

zijn om te re-integreren. Helaas heeft de bedrijfsarts vastgesteld dat re-integreren op dit 

moment nog niet mogelijk is!  

Wij als bestuur vinden dit jammer, maar beseffen ons ook dat we het niet moeten 

overhaasten. Wij geven deze ruimte dan ook aan Nelleke! 

Halverwege maart zal er een nieuw gesprek zijn met de bedrijfsarts om op dat moment te 

bepalen wat er mogelijk is.  

Wij als bestuur horen veel bemoedigende woorden richting Nelleke. Wilt u dit zelf kwijt, 

bijvoorbeeld d.m.v. een kaartje, dan kan dat. 

De kaart kunt u inleveren bij mij, op de Korensloot 12. Ik zorg ervoor dat het bij Nelleke 

terecht komt. 

Namens het bestuur van de Jorai 

Ronnie Dekker 

Personeel 

Al enkele dagen heeft u Marlize Kroon en Annemarie Dooijeweerd bij ons op school kunnen 

zien. Zij zijn zich aan het voorbereiden op hun eindstage. Deze begint voor hen op 12 

februari.  

Annemarie en Marlize, we hopen dat jullie een goede tijd zullen hebben als juf op  Jorai, in 

respectievelijk groep 4/5 en 6! 

Juf Anneke Boer zal vanaf 14 februari, samen met juf Wendy, groep 1/2a gaan begeleiden. 



  



Juf Tanneke 

“Op D.V. 14 februari 2018 hopen wij, Jeanine en Tanneke, voor 3 maanden af te reizen naar 

Kenia. We gaan daar naar de tweede stad van het land: Mombasa. 

 

In deze stad, Mombasa, is, net als in veel andere Afrikaanse landen, een sloppenwijk te 

vinden. Dit komt mede door de groei die deze stad als havenstad heeft doorgemaakt in de 

achterliggende jaren. Veel plattelanders verhuisden naar de ‘grote stad’ voor werk. In deze 

grote stad zijn echter te weinig woningen waardoor er een sloppenwijk ontstond. 

 

In één van deze sloppenwijken staat een (kleuter)school van Shoulder2Shoulder 

International. Dit is de stichting die Ria en Matheka Munyasya zo’n tien jaar geleden hebben 

opgericht.  

 

Het onderwijs in Kenia is gratis, maar de kinderen moeten daarvoor wel een betaalde 

kleuterschool hebben doorlopen. Veel ouders uit de sloppenwijk hebben hier geen geld 

voor. De kleuterschool van Shoulder2Shoulder is gratis én ze krijgen er ook te eten. 

Deze kleuterschool is dus voor de kinderen van de sloppenwijk van levensbelang: dit is hun 

enige mogelijkheid om dagelijks voedsel te krijgen en om uit de sloppenwijk weg te komen.  

 

Inmiddels zijn er nog twee klassen aan de kleuterschool toegevoegd zodat de kinderen op 

deze school nog meer onderwijs kunnen ontvangen. Op deze school hopen wij onze kennis 

en ervaring in het onderwijs in te zetten. We hopen er voor de kinderen te zijn en hen een 

helpende hand te bieden”. 

Wij zijn blij u te kunnen melden, dat juf Tanneke ook in het nieuwe schooljaar bij ons op 

school zal blijven werken.  

Nieuwe juf voor groep 1/2a 

Mijn naam is Anneke Boer. Ik woon al 25 jaar met veel plezier in Kamerik en ben al jaren 

invaljuf voor de kleutergroepen op basisschool Eben-Haëzer in Kamerik.   



Ik ben getrouwd met Willem en we hebben drie kinderen, van 16, 19 en 21 jaar. De oudste is 

de deur al uit en woont op kamers. Onze jongste zoon heeft veel ondersteuning nodig en is 

afhankelijk van taxivervoer om naar school en weer thuis te komen, vandaar dat ik weinig 

heb gewerkt de laatste 15 jaar. Al was er altijd genoeg te doen rondom en in ons oude huis 

en in de tuin……  Ook had ik veel tijd voor mijn hobby’s: zingen, lezen en tekenen.  

Sinds kort is er wat meer rust in huis en kwam prompt de vraag of 

ik wou invallen in Zegveld! Dat doe ik graag, want ik heb met 

kleuters werken altijd erg leuk gevonden en nooit anders gewild!  

Tot de zomervakantie zult u mij daarom zien in groep 1/2a. Ik kijk 

uit naar een gezellige tijd met kinderen en ouders! 

Nieuwe leerling 

Las Slof is vier jaar geworden. Hij is inmiddels gestart in groep 1/2b. Wij wensen Las een fijne 

tijd op onze school! 

Meester en juffendag 

Woensdag 21 februari vieren alle juffen en meesters weer hun verjaardagen. Deze dag 

hoeven de kinderen geen eten en drinken mee te nemen naar school. Hier zorgen de 

leerkrachten voor. 

Mocht uw kind de juf of meester willen verrassen? Een (zelfgemaakt) cadeautje wordt erg op 

prijs gesteld, maar is zeker niet nodig! 

Gespreksavonden 

Op 15 en 20 februari staan de oudergesprekken gepland voor groep 1,2,3,4,6 en 7. 

Op 12 en 13 februari worden de adviesgesprekken gevoerd voor de leerlingen van groep 8. 

U ontvangt binnenkort een aanmeldstrook voor deze avonden. 

 



Overblijven 

Voor de overblijf zijn we dringend opzoek naar een overblijfouder voor de dinsdag! 

 

Wat houd het in: tussen 12:00 en 13:15 eten we (4 moeders) met de kinderen op school  die 

tussen de middag overblijven, verdeeld in 2 groepen. Daarna gaan we met de kinderen naar 

het schoolplein zodat ze nog even buiten kunnen spelen voordat de les weer begint. 

 

We zijn gewend te werken met vaste moeders op vaste dagen. 

Als je ons hierbij wilt komen helpen, graag. 

Neem dan contact op met Arco Grisnigt ( directeur) directie@jorai.nl of Rianne Verburg 

(overblijf coördinator) overblijven@jorai.nl  . 

  

Vriendelijke groet, 

Rianne Verburg 

Flessenactie 

Zoals u in de vorige maandbrief hebt kunnen lezen, worden er op school lege flessen 

gespaard voor “World Servant”. Echter, ook de doppen van deze flessen kunnen we 

gebruiken! 

De stichting “KIKA” kankervrij verkoopt deze doppen per kilogram. Met de opbrengst van 

deze inzameling wordt onderzoek gefinancierd. 

Dus, behalve uw lege flessen, kunt u ook uw schone doppen inleveren op school! 

Ouderbijdrage 

Het moment voor het betalen van de jaarlijkse ouderbijdrage is aangebroken. 

Deze bijdrage wordt gebruikt voor het organiseren van verschillende schoolactiviteiten. 

Zonder deze ouderbijdrage kan de school deze activiteiten niet organiseren.  

De hoogte van de bijdrage is voor het schooljaar (2017/2018) € 13,- per kind.  

mailto:directie@jorai.nl
mailto:overblijven@jorai.nl


Let op: de bijdrage is per kind, heeft u bv. twee kinderen dan is de bijdrage € 26,- enz. Is uw 

kind na 1-1-2018 op school gekomen dan geldt er een bijdrage van  € 6,50. Wilt u dit 

bedrag vóór 23 februari 2018 overmaken? Bankrekeningnummer: NL 73 RABO 01413 73 040 

T.n.v. VSI School met de Bijbel Jorai. LET OP: vermeld bij de betaling de naam/namen en 

achternaam van uw kind(eren). 

Voor verder informatie zie de mail die onlangs is verstuurd. 

 


