
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoera! We hebben nieuw zand! 

 

Zegveld, 6 oktober 2017 

 

Vorige week is de herfst begonnen. Dat kunnen we horen, zien en voelen... 

Wat is het genieten van zoveel mooie herfstkleuren. Een mooi seizoen om buiten in de 

natuur te zijn. 

 

Pas zag ik de regenboog heel scherp door zijn felle kleuren. Ik moest denken aan Noach. Hij 

had een enorme vloed meegemaakt. Na zijn offer liet God een regenboog zien. Hij blijft 

trouw! 

  

Een boog in de wolken als teken van trouw, 

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 

ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

    

Nelleke van Dijk 

 



 

Belangrijke data 

Maandag    2 oktober  Start kinderboekenweek 

Donderdag   5 oktober  School gesloten voor de leerlingen 

Dinsdag   10 oktober   Voorleeswedstrijd, vanaf groep 5 

Dinsdag, woensdag 10, 11 oktober Eindadviesgesprekken groep 8 

Dinsdag   10 oktober  Bestuursvergadering, vanaf 19.30 uur 

Donderdag   12 oktober  Laatste dag kinderboekenweek 

Vrijdag   13 oktober  Peuterspelen 

Maandag-vrijdag 16-20 oktober  Herfstvakantie 

Woensdag  25 oktober  Koeienmarkt (alle leerlingen vrij) 

Vrijdag   27 oktober   Luizencontrole 

 

Personeel 

Op 29 augustus is bij juf Hanneke en Robbie een zoon geboren: Luuk Aaron. Luuk is het 

broertje van Ruben en Sarah. We willen juf Hanneke feliciteren met dit nieuwe wonder en 

wensen hen Gods zegen bij de opvoeding van hun kinderen. 

 

Zoals u weet komen ook dit voorjaar twee Pabo 4 stagiaires hun eindstage bij ons op school 

doen. Omdat zij nu al betrokken zijn bij ons onderwijs, willen zij zich nu alvast voorstellen: 

 

Ik ben Annemarie van Dooijeweert. Ik ben 20 

jaar en ik kom uit Bodegraven. Op dit 

moment zit ik in pabo 4 op de Driestar 

Educatief in Gouda.  

Ik houd mij graag bezig met piano spelen, 

sporten, de zon opzoeken en reizen. 

 

Ik volg de minor bewegingsonderwijs en daarvoor geef ik verschillende lessen hier op school, 

in verschillende groepen. Daarnaast hoop ik in februari met mijn lio-stage te starten in groep 

4/5, waar ik al erg veel zin in heb. Ik hoop een fijne tijd bij jullie op school te hebben!  

Groetjes, Annemarie  



 

Mijn naam is Marlize Kroon, ik ben 20 jaar en ik kom 

uit Woerden. Ik zit dit jaar in pabo 4 op de Driestar 

Educatief in Gouda. Mijn hobby’s zijn winkelen, 

lezen, zingen en ik houd van gezelligheid! 

Twee jaar geleden heb ik ook een jaar stage gelopen 

op de Jorai. Ik heb toen een erg leuke en goede tijd 

gehad en dat is onder andere de reden dat ik nu weer terug kom. Toen heb ik best een aantal 

kinderen in de klas gehad, waarvan ik vast nog wel kinderen én ouders zal herkennen! 

In het komende schooljaar hoop ik opnieuw op jullie school te zijn. De eerste helft van het 

jaar zo af en toe voor mijn afstudeeronderzoek. Vanaf februari hoop ik, zoals velen al weten, 

de juf van groep 6 te zijn, om daarmee mijn opleiding af te ronden! 

Ik heb er weer veel zin in en daarom hopelijk tot ziens! 

Groetjes Marlize  

 

Nieuwe leerlingen 

In september zijn Isa Pak en Daphne Soede vier jaar geworden. Zij zijn inmiddels gestart bij 

ons op school (of in groep 1/2). Meiden, veel plezier bij ons op school. 

 

Geboren   

Vrijdag 29 september is in het gezin van Jorden Verboom een dochter geboren: Feline. 

Jorden en Aaron, we willen jullie van harte feliciteren met jullie zus. We wensen jullie als 

gezin God’s zegen!  

 

Kinderboekenweek  LEZEN IS LEF !  

Ons thema voor de Kinderboekenweek: Lezen is lef, soms met een beetje bibbers in de 

buik... De filmpjes die meester Rens als voorproefje gemaakt heeft, zijn voor sommige 

kinderen best een beetje spannend!  

 Maandag 2 oktober is de "week" feestelijk geopend in de hal met een filmpje en een 

poppenspel.  

 In de groepen 5 t/m 8 wordt er weer een voorleeswedstrijd georganiseerd. Op 10 

oktober is de finale met een echte jury erbij (meester Eikelenboom, Dhr. Gert Ton en 

Mw. Lidi Beukers). De winnaar gaat naar de regionale voorleeswedstrijd.  



 

 De cliënten van het Activiteitencentrum Zegveld komen op bezoek in de 

onderbouwgroepen, waar een mooi prentenboek voorgelezen wordt.  

 De kinderen van de voorleeswedstrijd lezen voor aan belangstellende inwoners van 

Zegveld op 11 oktober.  

 In de hal is een hoek ingericht met allemaal nieuwe leesboeken.  

 

We hopen op gezellige en spannende leesweken! 

 

Opbrengsten  

Op onze school evalueren we op gezette tijden ons onderwijs. 

Waar zijn we tevreden over en waar zien we kansen dit onderwijs te verbeteren? 

De Eindtoets Primair onderwijs liet jaren achtereen een (boven)gemiddelde score zien. 

Helaas was dit vorig jaar anders. 

Na een analyse van de eindtoets en de CITO toetsen in de eerdere leerjaren, hebben we 

enkele ontwikkelpunten / speerpunten vastgesteld voor de komende jaren. 

 Tijdens het rekenonderwijs krijgt het onderdeel “meten, tijd en geld” meer accent.  

 Ook het stukje “woordenschat” behoeft meer aandacht.  

 Verder willen we het (BAVI) lezen dit jaar kritisch tegen het licht houden. 

Uiteraard houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen! 

 

Zendingsgeld 

Elke maandag wordt er in de groepen geld gespaard voor de zending; het zendingsgeld van 

de groepen 1 tot en met 6 wordt gebruikt voor verschillende projecten van de GZB (bv 

voedselhulp, medicamenten, schoolmeubilair). In groep 7 en 8 wordt gespaard voor twee 

sponsorkinderen via de organisatie Woord en Daad: Svarna Raj Alaya, een jongen uit India 

en Melvin Fidel Vasquez Mejia, een jongen uit Guatamala.  Door onze maandelijkse 

bijdragen krijgen deze kinderen voedsel, kleding en christelijk onderwijs.  

  



 

Kinderoefentherapeut 

Graag zou ik mij willen voorstellen. Mijn naam is Jessica Teunissen en ik 

ben werkzaam als kinderoefentherapeut i.o. vanuit de praktijk Beter 

Bewegen (kinder)oefentherapie. Ik ben werkzaam op verschillende 

scholen in Woerden en omstreken en op onze praktijklocatie aan 

de Polanerbaan 13J. 

Begin september heb ik de werkzaamheden van Lisanne de Koning 

overgenomen die onlangs met een nieuwe baan is begonnen. Vanuit FysioAktief is er met 

onze praktijk contact opgenomen om het werk van Lisanne voort te kunnen zetten. Ik ben nu 

tijdelijk aanwezig op jullie school en rond de Herfstvakantie zal mijn collega Martine Koetsier 

de werkzaamheden definitief overnemen. Zij zit momenteel ook in een banenwissel en 

vandaar dat ik voor de tijdelijk opvang zorg. 

Vanuit het bestuur 

Tijdens de bestuursvergadering van september is afscheid genomen van twee 

bestuursleden: Mark Bruijn en Peter Spaanderman. Mark heeft zijn voorzittersfunctie over 

gedragen aan Ronnie Dekker, Voor Peter wordt nog een opvolger gezocht die zich wil 

ontfermen over het onderhoud. Mark en Peter, we willen jullie enorm bedanken voor al het 

werk dat jullie voor de Jorai hebben gedaan. Mark heeft heel wat werk verzet binnen de 

school en in de federatie; Peter heeft zeer veel uren gestoken in zowel het onderhouden, als 

opknappen van de school.  



 

Ronnie Dekker, de nieuwe voorzitter, stelt zich aan u voor: 

Ik ben Ronnie Dekker, 30 jaar oud, man van Jovanka Dekker - Groenendijk en vader van 2 

kinderen. Mijn zoon Leroy van 5 en dochter Lana van 2. Geboren en getogen in Zegveld en 

voorlopig niet van plan om te vertrekken. Ik werk inmiddels ruim 9 jaar als Hoofd Financiën 

en Personeelszaken bij Groenendijk Bedrijfskleding in Woerden, waar ik mij voornamelijk 

bezig houd met de financiële controle van de onderneming en personeelszaken. 

Afgelopen voorjaar ben ik gevraagd door het huidige bestuur om toe te treden als 

bestuursvoorzitter van de School met de Bijbel Jorai. Het kwam voor mij redelijk uit de lucht 

vallen en vond het ook een flinke stap om vanaf de zijlijn in eens voorzitter te worden. Het 

speelde ook wel mee dat ik reeds een heel aantal jaren bezig was in het clubwerk van de 

Kerk in Zegveld, wat mijn beslissing niet makkelijk maakte.  

Na een aantal gesprekken met de oud voorzitter Mark Bruyn, die naar mijn mening 

fantastisch werk heeft gedaan, heb ik de beslissing genomen om de vraag om toe te treden 

aan het bestuur met 2 handen aan te pakken. Inmiddels zijn we een goed aantal weken 

onderweg en heb ik wel gemerkt dat het bestuurswerk zeer uitdagend is.  

Ik hoop dat ik de komende jaren mijn volle inzet voor de school in kan zetten samen met de 

rest van het bestuur en hoop ik op een goede samenwerking tussen het bestuur, directie en 

team. 

Groet, Ronnie 

 

 



 

 


