Zegveld, 20 april 2018
Beste ouders en verzorgers,
Wat een heerlijke week! De zon schijnt en de natuur breekt open. Hoe mooi en rijk is Gods
schepping! Je voelt in de school nieuwe energie bij kinderen en leerkrachten. Groep 8 heeft
deze week de eindtoets gemaakt. Ze hebben er heel hard voor gewerkt. Wij zijn trots op
deze kanjers!
We zijn als school volop in ontwikkeling. Samen inhoud geven aan de waarden van de
school, respect, samen en verantwoordelijkheid. Oriënteren op digitale vernieuwingen in het
onderwijs en thematisch en spelend leren in de onderbouw. We houden u op de hoogte van
alle ontwikkelingen. Een ding kunnen we vast verklappen……. In de meivakantie krijgen we 4
nieuwe touchscreen borden en komen er 80 nieuwe tablets waarmee we in de bovenbouw
gaan werken.
Nog een week naar school en dan twee weken meivakantie. Wij wensen u en jou een hele
fijne vakantie toe!
Een hartelijke groet namens het hele team van Jorai,
Arco Grisnigt Directeur ai

Belangrijke data
di-woe-do

17-18 april

Eindtoets groep 8

di

24 april

Studiemiddag: groep 1 – 8 vrij vanaf 12.00 uur
(let op: dit is een gewijzigde tijd
t.o.v. de jaarplanning)

do

26 april

Sportdag: groep 1 – 8 op sportveld Siveo
(let op: dit is een gewijzigde datum
t.o.v. de jaarplanning)

vrij

27 april

Koningsdag (de kinderen hebben vrij)

ma-vrij 27 april – 11 mei

‘Mei’ vakantie

woe-vrij

Kamp groep 8

23-25 mei

Nieuwe leerlingen
In groep 1/2a is Mila Brak begonnen en in groep 1/2b Jaliene Verboom.
We wensen beide meisjes veel plezier op onze school!

Geboren
Graag willen wij de familie de Wit van de Eikenlaan van harte feliciteren met de geboorte
van hun zoontje Kayden Fynn, broertje van Keano uit groep 3!
Wij wensen jullie als gezin Gods zegen toe!

Verkeersveiligheid
Graag vragen wij uw aandacht voor de verkeersveiligheid om de school. Enkele zaken
kunnen veiliger. Zo willen we u vragen uw auto (soms zelfs busjes) niet op de stoep te
zetten. Dit zorgt voor een potentieel gevaarlijke situatie. Het zicht op kinderen (die soms

onverwacht handelen) wordt daarmee minder. De gele strepen op de stoep zijn daar niet
voor niets! Parkeren is dus ook op de weg (net als op de stoep) niet toegestaan.
Daarnaast helpt het als u allen met de auto de Nieuwsstraat inrijdt vanaf de ‘Hoofdwegkant’.
Zo creëren we een soort éénrichtingsverkeer. Tevens hoeft u niet te keren, wat ook gevaren
met zich meebrengt.
Hartelijk bedankt voor uw medewerking. Op onze site kunt u het gehele
verkeersveiligheidsplan downloaden: www.jorai.nl/info/downloads.php

Nieuwe boeken, Books 4 You op Jorai voor…. Engels!
Naast de lessen Engels uit de lesmethode “Take it easy” kunnen kinderen in de groepen 6
t/m 8 nu af en toe lezen in Engelse boeken om wat meer (lees)ervaring op te doen met
Engelse woorden en teksten. Leuke boekjes met een handige, uitklapbare woordenlijst.
Big Air! en Lost in London zijn strips voor kinderen van groep 6 t/m/ 8. Puppy Academy:
Scout and the sausage thief . Echt een dik Engels leesboek. Juist door de plaatjes met de
simpele teksten zelfstandig te lezen komen kinderen steeds meer in aanraking met de
Engelse taal. Oefening baart kunst en stukje bij beetje begrijpen de kinderen steeds meer!

Sportdag donderdag 26 april
Op donderdag 26 april organiseren we onze jaarlijkse sportdag! Ook dit jaar doen de
bezoekers van het activiteitencentrum mee.
Wilt u meegenieten met dit feest en de kinderen aanmoedigen? U bent van harte welkom
op het voetbalveld van Siveo.
De kinderen worden deze dag om 8.45 verwacht bij de kantine van Siveo.
De groepen 1-4 sporten tot 11.30. Daarna willen we samen met de kinderen eten op het
sportveld. Om 12.00 kunnen de kinderen weer bij Siveo worden opgehaald. De kinderen
krijgen in de ochtend een tussendoortje van school.
De groepen 5-8 hebben ook een middagprogramma. De kinderen eten samen en nemen hun
eigen lunchpakketje mee. Zij hopen 14.00 klaar te zijn en ook zij kunnen dan bij Siveo
worden opgehaald. De Kinderen krijgen in de ochtend en de middag een tussendoortje van
school.
Wilt u uw kind voor deze dag een gezond lunchpakketje meegeven!
Ouders en belangstellenden kunnen tegen vergoeding drinken te krijgen in de kantine van
Siveo. Er worden GEEN andere consumpties verkocht.

Kernwaarden en PBS
Op onze school werken we met drie kernwoorden. Vertrouwen, respect en samenwerken.
Op de studiedagen gaan wij deze woorden steeds meer invulling te geven
Zo gaan vertrouwen, respect en samenwerken voor alle kinderen en leerkrachten leven in de
dagelijkse praktijk
Hier hoort en ziet u binnenkort zeker meer van.
Ook zijn we al een paar maanden bezig met PBS (positive behavior support).
Deze aanpak stimuleert het positieve gedrag in de klas, in de gang en op het schoolplein.
Hiervan zien we al mooie resultaten. Opgeruimde kapstokken, de tassen netjes op de
planken, wandelgedrag in de gangen en een heerlijke rust bij binnenkomst van de kinderen,
waardoor voor iedereen de dag rustig en ontspannen begint.
Wij gebruiken de poster ‘Ik ben stil en weet wat ik moet doen’ staan. Zo willen we steeds
een goed en rustig werkklimaat creëren.
Een compliment aan alle kinderen die bovenstaande al zo goed hebben opgepakt!

Zaterdagochtend 26 mei: 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 hebben we daar een vervolg aan gegeven.
Zaterdagochtend 26 mei 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

Overblijven
De laatste tijd merkten we dat de kinderen steeds drukker werden qua gedrag tijdens het
overblijven.
Daarom hebben we als overblijfmoeders, in overleg met de school, een plan van aanpak
gemaakt.
Met als doel dat het overblijven gezellig blijft!

Aan het begin van de overblijf vertellen we kort wat we van de kinderen verwachten: Luisteren naar de overblijfmoeders.
- Op je stoel blijven zitten tijdens het eten,
- Niet schreeuwen naar maar praten met elkaar.
- De consequenties van herhaaldelijk niet luisteren naar de waarschuwing van de
overblijfmoeders.

Als blijkt dat een kind toch herhaaldelijk gewaarschuwd moet worden tijdens de overblijf en
nog niet luistert, blijft het kind die dag om 15:15 na.
Komt dit binnen 1,5 a 2 weken nog een keer voor dan mag het kind een keer niet naar de
overblijf toe.
U wordt als ouders natuurlijk eerst op de hoogte gebracht zodat u er thuis, ook met uw kind
over kunt hebben.
( Deze bovenstaande stappen kunt u ook vinden in de download van de overblijf (artikel 22)
op de site van de Jorai).
Natuurlijk hopen wij als overblijf dat vooral die laatste maatregel niet nodig blijkt!!
En dat het stellen van de grenzen al genoeg is.
Op de meeste dagen hebben de maatregels al merkbaar effect.
Met als voordeel dat overblijven weer gezellig is voor iedereen!

We zijn blij dat er nieuwe ouders voor het overblijven gevonden zijn voor de periode tot de
zomervakantie!

