
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zegveld, 13 maart 2018   

Deze week is het biddag. Woensdagmiddag 14 maart is er een speciale dienst in de kerk 

waarin we God om een zegen mogen vragen. Alle kinderen en ouders zijn hier van harte 

welkom! Dinsdag is ds. Overeem langs geweest in de groepen om hierover met de leerlingen 

te praten. Met God kunnen we alles! Zonder God kunnen we niks doen! Daar is wel een prijs 

voor betaald. Jezus heeft geleden en is voor ons gestorven zodat we in Zijn kracht vrucht 

mogen dragen. Hoe gaaf is dat! Ik wens alle kinderen, ouders en teamleden van Jorai een 

gezegende biddag toe. 

Samen voor goed onderwijs! 

 

Voor de regio Flevoland, Utrecht en Noord-Holland staat er een staking gepland in het 

basisonderwijs op woensdag 14 maart.  

 

Wij doen hier als school niet aan mee. Allereerst omdat het woensdag Biddag is en we dat 

geen dag vinden om te staken maar om te bidden! Ik vermag alle dingen in Hem die mij 

kracht geeft! Dat geldt ook voor ons als team. 



Toch zijn er wel degelijk redenen om ons zorgen te maken in het basisonderwijs. Het enorme 

personeelstekort voelen ook wij op Jorai. We lossen dit wel intern op tot nu toe maar het is 

wel door knip en plakwerk. Hierdoor komen andere werkzaamheden in het gedrang. 

Daarnaast kiezen steeds minder mensen om juf of meester te worden. 

 

De maatschappelijke druk en een onvoldoende passend salaris werken hier niet positief aan 

mee. Het vele administratieve werk haalt een deel van het werkplezier weg en geeft 

onvoldoende ruimte voor eigen initiatief en inbreng. 

 

Daarnaast merken we dat passend onderwijs een mooi streven is maar dat hiervoor te 

weinig geld en personeel voorhanden is. We steunen daarom wel de inzet van bijvoorbeeld 

PO in actie om de werkdruk te verlagen en voor een passend salaris. Als er een breed 

maatschappelijk draagvlak is komt ook de politiek in beweging! We rekenen op uw steun! 

 



Belangrijke data 

Woensdag        14 maart   Biddag 

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

      schoolvoetbal jongens en meisjes groep 8 (en 7) 

      afsluitavond project “Nederland schoon!’ 

Woensdag 28 maart   informatieochtend nieuwe ouders (10.30 -12.00) 

Donderdag  29 maart   studiemiddag leerkrachten 

      alle kinderen zijn om 12.00 vrij! 

Donderdag       29 maart   Paasviering in de groepen 

Vrijdag  30 maart   Goede Vrijdag (de kinderen zijn vrij) 

Zaterdag  7 maart   Verven van de hal en gang (09:00-12:00 uur) 

Herhaalde oproep nieuwe overblijfouders! 

Er zijn op korte termijn nieuwe ouders nodig voor het overblijven. Op Jorai draaien we dit 

met ouders die hiervoor een vrijwilligersvergoeding krijgen. Hierdoor kunnen we de kosten 

voor alle ouders laag houden. Na de oproep in de vorige nieuwsbrief hebben we geen 

reacties gehad. Hieronder staat de vervolgoproep. Als we geen ouders kunnen krijgen dan 

moeten we als school het anders gaan organiseren. We hopen van harte dat dit niet nodig is 

want we zijn erg blij met de ouders die het nu doen!  

  



Oproep 

Voor de dinsdag zijn we nog steeds op zoek naar een nieuwe overblijfouder. We zijn op zoek 

naar een vader of moeder/ oma of opa die ons team komt versterken! 

Heeft u belangstelling maar vind u elke dinsdag te veel van het goede, neem dan toch 

contact met ons op. Als er meerdere ouders zijn, kan het onderling worden afgewisseld met 

2 a 3 ouders zodat u niet elke week aan de beurt bent maar om de week of bv eens in de 3 

weken. 

Het team van de dinsdag bestaat op dit moment uit 4 moeders die tussen 12:00 en 13:15 

samen met de kinderen eten en daarna toezicht houden bij het spelen op het plein. 

Wilt u zich hiervoor inzetten, graag! 

U kunt dan contact opnemen met Arco Grisnigt (directeur) directie@jorai.nl  of Rianne 

Verburg (overblijf coördinator) overblijven@jorai.nl / 0348-691059 

Meester- en juffendag 

Op woensdag 21 februari hebben we de verjaardagen van de leerkrachten gevierd. Het was 

een gezellige ochtend. Bedankt voor alle creatieve cadeaus. Ook hebben de ouders van de 

OR gezorgd voor een originele traktatie met cadeau voor alle jarigen: hartelijk dank!  

Biddag 

Woensdag 14 maart zal de jaarlijkse biddag worden gehouden voor gewas en arbeid. 

Het thema dit jaar is: “Vertel het maar!”. We staan stil bij Gods zorg in de dagelijkse 

behoefte van het leven! 

Als je bidt, zal Hij je geven! 

  



NL Doet 

Afgelopen zaterdag heeft een grote groep vrijwilligers zich ingezet voor onze school. Er is 

schoongemaakt, geverfd, geklust en gewerkt. Het resultaat mag er zijn! Een frisse 

opgeknapte school! We willen iedereen hartelijk bedanken die hier een bijdrage aan hebben 

geleverd! Zie ook onze website voor een verslag en foto´s. 

 

Ouderbijdrage OR 

Veel mensen hebben inmiddels de ouderbijdrage overgemaakt. Hartelijk dank daarvoor!  

Mensen die hiervoor nog niet in de gelegenheid waren, willen we vriendelijk vragen dit 

alsnog te doen. 

  



Zaterdagochtend 7 april:  samen de school mooier verven 

Tijdens NL Doet hebben we een start gemaakt met het verven van de gang. We merkten dat 

we samen in één ochtend de school tot een nog fijnere plek kunnen maken. 

Zaterdagochtend 7 april  willen we verder gaan om de gang en de hal te verven. Volgens plan 

verven we de school in de kleuren van ons logo.  

Doet u mee? 

De school zorgt voor het materiaal. We verven van 09:00-12:00 uur. U hoeft niet de hele 

ochtend aanwezig te zijn. Ook bijvoorbeeld een uur meedoen is zinvol.  

Ergens tussen 10:00 en 11:00 uur pauzeren we even om koffie/thee te drinken. Er is oppas 

aanwezig,  dus neem gerust uw kinderen mee.  

Opgeven is handig. Dan weten we waar we op kunnen rekenen. Graag een mailtje naar 

steffan@jorai.nl  
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Nieuwe data studiemiddagen leerkrachten 

Dit schooljaar staan er een minimale hoeveelheid studiedagen voor het team gepland. Om 

met elkaar te werken aan teamontwikkeling en daarmee aan de kwaliteit van ons onderwijs 

zijn er een paar middagen extra gepland of verlengd. 

• Donderdagmiddag 29 maart (extra middag) 

• Dinsdagmiddag 24 april (verlengd vanaf 12 uur) 

• Dinsdagmiddag 22 mei (extra middag) 

• Donderdagmiddag 14 juni (verlengd vanaf 12 uur) 

Voor al deze data geldt (anders dan in de jaarplanning staat) dat de leerlingen om 12 uur uit 

zijn! 

Mocht u hierdoor onverhoopt in opvangproblemen komen dan kunt u contact opnemen met 

de directeur Arco Grisnigt. 

Doekoe 

Over twee weken hoopt de COOP weer te starten met de spaaractie voor “de Doekoe”. U 

kunt dan weer munten sparen. Deze kunt u doneren voor de school. Scholen kunnen met 

deze munten sport- en spelmateriaal kopen!  

We kunnen binnenkort ook meedingen naar een `Schoolplein 14`. Hiervoor wordt er door de 

supermarkt COOP een challenge opgezet tussen de basisscholen de Meent, Miland en Jorai. 

Binnenkort ontvang u hier meer informatie over. Het gaat over een bedrag van 8000 euro 

dat we als school kunnen winnen voor het schoolplein. 

 



  



Project “Nederland schoon!” 

De komende weken hopen we schoolbreed te werken aan ons jaarlijkse project. Dit jaar is 

als thema gekozen: “Nederland schoon!” In de groepen zal dit thema vanuit verschillende 

invalshoeken worden belicht. 

U bent op woensdag 21 maart van harte welkom om in de verschillende groepen te kijken, 

hoe dit thema vanuit verschillende invalshoeken is belicht. 

Het scheiden van afval, recyclen, zwerfafval, afval in en om het huis, vervuiling van water en 

de plastic soep…. U kunt het allemaal voorbij zien komen. 

Deze projectavond bent u tussen 18.45 – 20.00 van harte welkom! De ouderrraad zal deze 

avond ook met een kraampje aanwezig zijn. Bij hen kunt u terecht om een kopje koffie, thee, 

limonade en wat lekkers te kopen. 

Kangoeroe 

Op donderdag 15 maart wordt de landelijke kangoeroewedstrijd weer gehouden. Er zijn 20 

‘bovenbouwkinderen’ van onze school, die met deze reken- en wiskunde wedstrijd 

meedoen. We wensen deze kinderen veel reken- en puzzelplezier. 

Nieuwe leerlingen 

Noa Korver is na de krokusvakantie in groep 1/2a gestart. Lorenzo van der Laan is gestart in 

groep 4. Wij wensen hen veel plezier op onze school! 

World Servants 

De afgelopen weken hebben de kinderen flessen opgehaald voor een project van World 

Servants. Deze actie heeft het mooie bedrag van 110,50 euro. Namens World Servants 

iedereen hartelijk bedankt. 



 


