Zegveld, februari 2017
In de groepen 1/2 a en b staat het thema “de tandarts” centraal. In de kring wordt
gesproken over tanden en kiezen, in de tandartshoek wordt het bezoek aan de tandarts
nagespeeld en in de bouwhoek is de wachtkamer nagemaakt. In de werkjes zie je terug dat
er goed gekeken is naar de eigen mond van de kinderen.
Beide groepen hebben een bezoek gebracht aan de tandarts. Alle kinderen mochten even in
de stoel zitten.
Een mooi moment, zeker omdat sommige kinderen “normaal” niet durven en nu in de stoel
hun mond wijd open deden!

Belangrijke data
Vrijdag

10 februari

Peuterspelen (speellokaal)

Ma en woe

13 en 15 febr

Oudergesprekken groep 1, 2, 3, 4, 6, 7

Di en do

14 en 16 febr

Adviesgesprekken groep 8

Dinsdag

21 februari

Bestuursvergadering

Woensdag

22 februari

Meester- en juffendag

Vrijdag

24 februari

Studiedag (alle leerlingen vrij)

27 febr – 3 mrt

Voorjaarsvakantie

7 maart

Oudergesprekken groep 5

Dinsdag

Personeel
Al enkele maanden heeft u Carolien Kooij en Tanneke Treur bij ons op school kunnen zien.
Voor het laatste jaar van de Pabo moesten zij verschillende opdrachten doen. Nu zijn ze
begonnen met de laatste opdracht: hun eindstage. Carolien en Tanneke, we hopen dat jullie
een goede tijd zullen hebben als “echte” juf op de Jorai!
Omdat juf Bea op woensdag juf Carolien vervangt, is het inloopspreekuur van juf Bea
verschoven naar de dinsdag tussen half negen en negen uur.
Geboren
Op woensdag 1 februari heeft Delano van Kessel (groep 1 / 2a) een broertje gekregen:
Danilo.
Delano, we willen je van harte feliciteren met de geboorte van je broertje en wensen je
samen met je ouders veel geluk.
Meester- en juffendag
Woensdag 22 februari vieren we de verjaardagen van de meester en de juffen. Omdat zij
jarig zijn geweest, of nog jarig hopen te worden, trakteren zij! De kinderen hoeven dus geen
eten of drinken mee te nemen. Mocht uw kind een cadeautje willen geven…een zelfgemaakt
cadeau wordt erg gewaardeerd!
Godsdienstmethode
Vanaf deze maand zullen we gebruik gaan maken van een nieuwe godsdienst methode:
“Levend Water”. Deze methode heeft een leerlijn die de hele Bijbel, Oude en Nieuwe
Testament, behandelt. Ook kunnen we gebruikmaken van vertelplaten (ook via digibord) en
verwerkingsmateriaal.
De Bijbel, die de leerlingen bij het afscheid van de Jorai krijgen, willen we voortaan aan het
begin van het schooljaar geven. Zo kunnen de leerlingen actief meedoen met de Bijbelles,
door hun eigen Bijbel te gebruiken. De leerlingen die nu in groep 7 en 8 zitten, krijgen
binnenkort de mogelijkheid om een Bijbel te kiezen.
Studiedag 24 februari
Op vrijdag 24 februari zijn de leerlingen vrij. Als team zullen we wel op school zijn in verband
met nascholing. In de ochtend zullen we ons, onder andere, verder verdiepen in het
instructiemodel, zes fasen. Hoe houden we onze leerlingen actief betrokken bij hun
leerproces?
‘s Middags hopen we, met begeleiding van een deskundige (Verus), te bepalen welke
kernwaarden het beste bij onze school passen.

Ouder natuur en milieu
Vanaf het volgende schooljaar zijn we op zoek naar een nieuwe “natuur en milieu” ouder.
Deze ouder heeft als taak de gereserveerde leskisten op te halen in Woerden en na gebruik
weer terug te brengen. Afgelopen jaar heeft Mirjam Groen in ‘t Wout hiervoor gezorgd. Wie
wil haar taak overnemen?
Acadin
Op school zijn we dit cursusjaar gestart met Acadin:
de digitale leeromgeving voor talentvolle leerlingen.
Staatssecretaris Sander Dekker zet sinds 2014 in op
passend onderwijs in combinatie met
hoogbegaafdheid.
Er worden digitale, uitdagende leeractiviteiten aangereikt over allerlei onderwerpen.
Deze activiteiten zijn speciaal geselecteerd door de leerkracht ( samen met de leerling) om
het leren op school voor slimme leerlingen te verrijken. Niet alleen feitenkennis en
vaardigheden worden opgedaan, maar de leerlingen leren ook hoe ze moeten leren. En dat
is juist zo belangrijk voor deze groep leerlingen.
De kinderen en leerkrachten zijn enthousiast over deze vorm van verrijkingsonderwijs.
Bij de opzet van dit verrijkingsonderwijs is het belangrijk om kinderen voldoende begeleiding
te geven. In de periode van februari tot de zomervakantie kunnen de kinderen die werken
met Acadin, begeleid worden door juf Irene. Dit zal zijn op dinsdagmiddag voor de kinderen
van de bovenbouw. De kinderen krijgen uitleg en kunnen vragen stellen over de nieuwe
lesstof die ze in de komende week gaan maken. Op deze wijze is er een stap gezet om
Acadin in het lesprogramma op te nemen.
Verder gaan we als team onderzoeken welke doelen we gaan stellen aan het onderwijs voor
kinderen die verrijking nodig hebben, denkend aan het ontwikkelen van leerlijnen gekoppeld
aan activiteiten. Op de Jorai is het proces op weg naar passend onderwijs in ontwikkeling,
een proces om aan te sluiten bij de behoefte van leerlingen, ouders en leerkrachten.
Voor meer informatie: www.acadin.nl.
Informatieavond 21 juni (herhaling)
Op woensdagavond 21 juni hopen we de jaarlijkse informatieavond te houden. Deze
informatieavond wordt georganiseerd door bestuur, MR en leerkrachten. Wilt u deze avond
alvast in uw agenda noteren? Verdere informatie volgt.
Overblijven
Vanaf april hopen we over te gaan op een digitaal inschrijf- en betalingssysteem. Dit op
verzoek van veel ouders. Verdere informatie volgt nog deze maand. Tot april kunnen de
leerlingen voor het overblijven gebruik maken van de bekende overblijfbonnen. Deze zijn te
koop op maandag 6 maart (vanaf 8.20 uur in de hal).

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!
Wordt vervolgd.
Vrienden van KUVO
Sinds dit schooljaar zijn we betrokken bij de activiteiten van KUVO. Onze leerlingen hebben
kunnen genieten van verschillende activiteiten: optreden in het speellokaal, excursie in
Woerden, bezoek aan het Rijksmuseum – met de bus. Mooie onderwijsmomenten, die in de
klas weer een vervolg krijgen. Mocht u het werk van KUVO willen steunen, dan kunt u
hieronder lezen hoe dat mogelijk is:
“Al meer dan 50 jaar wordt in Woerden een gezamenlijk binnen schools programma van
kunst- en cultuureducatie gerealiseerd, voor alle kinderen van 4-18 jaar. Het is uniek in
Nederland dat alle lokale schoolbesturen via KUVO samenwerken in deze basisvorming voor
ieder kind.
Meer dan 10.000 kinderen maken zo structureel kennis met podiumkunsten, erfgoed,
beeldende kunst en muziek. We stimuleren zo – ook op deze school - het creatief vermogen
en zelfvertrouwen bij alle kinderen, ook als zij er van huis uit niet mee in aanraking komen of
kwetsbaar zijn. Dit doen we met veel lokale partijen samen. Veel volwassenen hebben in hun
jeugd ook KUVO al meegemaakt. Ook buiten schooltijd dragen we bij aan initiatieven o.g.v.
kunst en cultuur en het betrekken van de wijk. We kunnen er trots op zijn dat we met elkaar,
op structurele basis, al zoveel bereiken. Het is een gezamenlijke uitdaging om hier zorg voor
te blijven dragen.
Maatschappelijke ontwikkelingen onderstrepen het belang van een brede basisvorming voor
ieder kind. In 2017 willen we daarom verder bouwen aan doorgaande leerlijnen voor alle
disciplines. Dit doen we samen met de school, lokale culturele partners en met
gerenommeerde relaties op nationaal niveau. Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker
onderstreept in zijn visie voor 2032 het belang van creativiteit, probleemoplossende
vaardigheden, samenwerking, digitale en culturele vaardigheden.
KUVO is een stichting zonder winstoogmerk.

Om in de toekomst ons belangrijke werk te kunnen blijven doen, willen wij de kracht en het
belang van deze collectieve aanpak onderstrepen. Alle (groot-)ouders die ons een warm hart
toedragen, kunnen ons ondersteunen als ‘Vriend van KUVO’.
Voor meer informatie, zie www.kuvolokaal.nl/vrienden of mail: carole@kuvolokaal.nl. Wij
verwelkomen u graag als Vriend!”

