
 

 

Zegveld, maart 2017 

Tijdens de studiedag van 24 februari werd ons verteld dat je 80% van het gedrag (van een 

kind) “groen” kan noemen. Dat is het gewenste gedrag. Het bijzondere is, dat we vaak 

geneigd zijn om te kijken naar wat niet  goed gaat…die 20%. De vraag is dus aan ons als 

opvoeders: wat wil je zien? Welke bril heb je op? 

Als opvoeders hebben we een mooie opdracht! We mogen de kinderen begeleiden in hun 

ontwikkeling. We mogen ze helpen bij het oversteken naar de volgende fase. Een grote 

opdracht!  

Soms valt die opdracht ons zwaar. We hoeven het echter niet alleen te doen. We mogen er 

ontspannen in staan. De Heere Jezus heeft het ons vanuit de bijbel voorgeleefd. 

Belangrijke data 

Vrijdag  10 maart   Peuterspelen 

Zaterdag  11 maart   NL doet 8.30 uur tot 12.30 uur 

Woensdag 15 maart   Informatieochtend nieuwe ouders 

Vrijdag  17 maart   Luizencontrole 

Dinsdag  21 maart   Lentefeest, groep 1, 2, 3 en 4 

Dinsdag 21 maart   Bestuursvergadering  

  



NLdoet  

Op zaterdag 11 maart 2017 is het weer “NL doet”. U kent vast 

deze landelijke vrijwilligersactie van het Oranjefonds.  

Onze school heeft zich ook aangemeld bij NL doet. Wij willen 

deze landelijke actie aangrijpen om met elkaar allerlei klussen in 

en rond de school op te pakken. Vooralsnog hebben we dit gepland van 08.30-12.30 uur.  

De jaarlijkse schoonmaak van de buitenboel zullen we die dag gaan uitvoeren. Andere 

klussen die we die dag met elkaar kunnen doen zijn bijvoorbeeld tuin- en straatklussen, 

schilderklussen, opruimklussen etc. De school zorgt die dag voor een kluslijst, benodigd 

materiaal, koffie en een lunch.  U hoeft zich alleen maar op te geven via www.nldoet.nl (zoek 

klus op Zegveld) of rechtstreeks www.nldoet.nl/klus/20752  Een mailtje naar nldoet@jorai.nl 

is ook voldoende!  

Nieuwe leerling 

Afgelopen maandag is Mundo Alberts in groep 6 gekomen. Mundo woont sinds de 

voorjaarsvakantie in Zegveld. Mundo, we hopen dat je je snel thuis zult voelen..in Zegveld en 

bij ons op school! 

Geboren 

Op zaterdag 25 februari is Ezra Efraim geboren. Ezra is het broertje van Matthias (groep 4) 

en Eloise Vennik. Matthias, van harte gefeliciteerd met je nieuwe broertje en we wensen 

jou, samen met je zus en ouders Gods Zegen! 

Meester- en juffendag 

De woensdag voor de voorjaarsvakantie hebben we de verjaardagen van de leerkrachten 

gevierd. Het was een gezellige ochtend. Bedankt voor alle creatieve cadeau ’s. Ook hebben 

de ouders van de OR gezorgd voor een originele traktatie met cadeau voor alle jarigen: 

hartelijk dank!  
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Studiedag 24 februari 

Tijdens de studiedag van 24 februari hebben we als team stil gestaan, bij het belang van het  

stellen van een concreet doel in de lessen. Dit lesdoel delen we iedere les mee aan de 

kinderen (veelal auditief), maar we willen we dit ook zichtbaar (visueel) gaan maken. Zo is 

het voor de leerlingen nog duidelijker waar we aan werken.  

Ook willen we de leerlingen actiever mee laten doen tijdens de instructie. Hiervoor zijn 

wisbordjes een handig hulpmiddel. Kinderen schrijven hun bevindingen op een afwisbaar 

bordje, zodat ze actief betrokken zijn bij de les. Vervolgens houden ze dit omhoog, zodat de 

leerkracht in een oogopslag kan zien wie de stof al beheerst en wie nog meer oefening nodig 

heeft. 

 

Welke ouder wil ons helpen bij het lamineren van de bordjes? U kunt dit onder schooltijd 

doen, op een dag dat u uitkomt, eventueel samen met een andere ouder. U kunt zich 

aanmelden bij Nelleke van Dijk (directie@jorai.nl). 

In de middag hebben we gekeken naar de drive voor het onderwijs. Wij mogen de leerlingen 

helpen bij hun ontwikkeling. Wat een mooie baan! Om onze visie concreter te krijgen willen 

we gaan werken met kernwaarden. In spelvorm hebben we de mogelijke waarden 

doorgenomen. Het was moeilijk om te kiezen welk woord het beste aangeeft wat we 

belangrijk vinden. Zodra we de kernwaarden hebben uitgewerkt, zullen we u hierover 

informeren 

Ouder natuur en milieu 

Vanaf het volgende schooljaar hoopt de moeder van Jesse Kastelein de leskisten op te halen.  

Karin, alvast van harte bedankt! Mirjam, we willen jou alvast bedanken voor alle ritjes naar 

Woerden. 

Doormelden (ziekte) verzuim 

Per 1 april 2017 worden alle ziek- en laatmeldingen automatisch doorgemeld vanuit 

Parnassys (ons leerlingadministratie- en volgsysteem) naar de gemeente Woerden, naar de 

leerplichtambtenaar. Dit is vanaf die datum een wettelijke verplichting. 

  



OR 

Sinds dit schooljaar heef tde OR twee nieuwe ouders: Diana de Heeren Marianne Verboom. 

Hieronder stellen zij zich voor 

Ik ben Diana de Heer, de vrouw van Anco 

en trotse moeder van Maico (11 jaar), 

Kiona (8 jaar)  en Noud (5 jaar). 

Ik wil zitting nemen in de OR omdat, sinds 

2009, Maico en later ook Kiona en Noud 

op de Jorai school zitten en daar dagelijks 

alle drie met plezier naar toe gaan. Dat de 

OR veel betekent voor de kinderen en 

leerkrachten op school dat zie ik terug met feestelijke activiteiten en aan het plezier wat 

jong en oud er aan beleefd. Dit kan ik erg waarderen, met elkaar een sfeer creëren waarin 

sport, spel, plezier en gezelligheid voorop staat, daar ben ik bereid mijn steentje aan bij te 

dragen. Naast mijn huidige baan in het MBO ben ik bereid om deze mooie vrijwilligerstaak 

op mij te nemen. In de OR zal ik de voorzittersrol op mij nemen.  

 

Ik ben Marianne Verboom, getrouwd met Arjan en 

trotse mama van Jorden (5jaar) en Aaron (2,5 jaar). Ik 

ben 2 dagen werkzaam als oncologieverpleegkundige 

dus er blijft tijd over om actief bezig te zijn op andere 

fronten. Nadat mij gevraagd was om erover na te 

denken mij aan te melden bij de OR zag ik hierin veel 

positieve kanten en uitdagingen. Actief voor de 

school bezig zijn om de kids een leuke schooltijd te 

geven, meedenken om activiteiten op te zetten en 

invulling te geven. Het is leuk en motiverend om van dichtbij de kinderen te zien genieten 

van de activiteiten en een leuke dag met elkaar te beleven! Binnen de OR vervul ik de taak 

als secretaris.  



 

 


