Zegveld, 5 juli 2018
Zomervakantie!
Dat heeft toch iets heel speciaals…de zomervakantie! Zeker met het mooie weer. We merken het aan
de sfeer op school. We gaan meer naar buiten, de musical wordt geoefend, we gaan op schoolreis
enz. De meester en de juffen zijn druk bezig met de rapporten en met de afronding van het jaar. Het
is ook een moment van terugkijken. We zijn door God gespaard en bewaard. Hij heeft ons alles
gegeven wat nodig was. Hij was er bij de mooie, bij de verdrietige, en bij de blijde momenten van dit
jaar. We willen ook het komende jaar in Zijn hand leggen.
De komende dagen staan in het teken van afscheid en een nieuw begin. Afscheid van groep 8 en
afscheid van je juf of meester. Maar ook een nieuw begin, een nieuwe school, een verhuizing, een
andere juf of meester, een nieuw plekje in de klas. De zomervakantie…iets heel speciaals! Alle
meesters en juffen van Jorai wensen jullie, je ouders en/of verzorgers een fijne zomervakantie toe!
Oh ja…zelfs aan 6 weken zomervakantie komt een einde. Op maandag 27 augustus hopen we jullie
allemaal weer te zien om 8.30 uur. Tot dan!
Een hartelijke groet,
Arco Grisnigt
Directeur ai Jorai

Belangrijke data
Vrijdag

6 juli

Rapport mee

Dinsdag

10 juli

Jaarsluiting (alle leerlingen in de hal)

Woensdag

11 juli

Afscheidsavond groep 8

Donderdag

12 juli

Kijken bij de nieuwe juf / meester (’s morgens)

Vrijdag

13 juli

De zomervakantie begint om 12 uur

Maandag

27 aug.

Start nieuwe schooljaar, 8.30 uur

Continurooster
Hoe gaat het rooster er precies uitzien?


8.30 uur begint de school



10.00 uur is er een kwartier pauze



11.45 uur pauze voor groep 5-8
(leerlingen groep 5-8 eten in de klas van 12.15 tot 12.30 uur)



12.15 uur pauze voor groep 1-4
(leerlingen groep 1-4 eten in de klas van 12.00 tot 12.15 uur)



14.00 uur einde van de schooldag

Hoe gaat het eten?


Het eten gebeurt in de klas met de eigen leerkracht



Samen eten is een sociaal moment in een ongedwongen sfeer



We proberen goed in de gaten te houden dat de kinderen opeten wat ze hebben
meegekregen.



Geeft u gezond eten mee? Als uw kind langzaam eet is het handig om in het begin
niet te veel mee te geven. De kinderen wennen snel aan met elkaar eten in de klas en
passen zich dan snel aan.



De school zorgt voor koelkasten en kratjes waar het eten in kan.

Wie houden er toezicht tijdens de grote pauze?


Er komt 1 pedagogisch medewerker van Kind en Co.



Deze is hoofdverantwoordelijk voor het toezicht op het plein en heeft de leiding.



Er zijn twee ouders die samen met de pedagogisch medewerker toezicht houden
tijdens de pauze.

Jaarkalender
Bij deze nieuwsbrief vindt u de jaarkalender 2018-2019. Hierin staan alle belangrijke data
voor het komende schooljaar. U krijgt aan het begin van het nieuwe schooljaar een gedrukte
versie die u kunt ophangen.

Nieuwe Privacywet (AVG)
U heeft het in het nieuws of uw omgeving vast vernomen dat er een nieuwe privacywet is
ingegaan op 25 mei. Deze wet geldt ook voor het onderwijs en daarmee ook voor onze
school. De scholen in Nederland hebben 2 jaar de tijd gekregen om de wetgeving toe te
passen. Samen met de federatie hebben wij dit opgepakt. We plaatsen nu al geen nieuwe
filmpjes en foto’s op onze website en social media. Dit is een van de gevolgen van deze
wetgeving. Na de zomervakantie krijgt u hier meer informatie over.

Nieuwe leerlingen bij ons op school
Er zijn weer een aantal nieuwe kinderen op school gekomen. In groep 1/2B Saar Beukers,
Joël v d Wind, Zoë Beiboer en Bram Berghoef In groep 5 is Angellina ingestroomd. Wij heten
alle kinderen hartelijk welkom en wensen hen een hele fijne tijd op onze school!

Verhuizen / andere school
Sanne Bruijn gaat verhuizen naar Heerhugowaard. Naar school gaat ze daar in Broek op
Langedijk. Dat ligt daar vlakbij. We wensen Sanne een fijne tijd toe!
Giovanni de Coo zal na de zomervakantie naar een nieuwe school gaan; De Keerkring in
Woerden. Wij wensen ook hem een fijne tijd toe op zijn nieuwe school.

Vakantierooster 2017-2018
In de vorige maandbrief hebben we het vakantierooster vermeld. De meivakantie ontbrak
nog. Deze staat inmiddels vast. De meivakantie staat gepland van 20 april tot 5 mei.

Info uit de groepen

Groep 3 / 4
De laatste weken van het schooljaar zijn we druk in de klas met onze boekbesprekingen.
Groep 3 neemt het leukste boek mee naar school en vertelt al iets over het boek, de titel,
wie het boek geschreven heeft en wie de tekeningen heeft gemaakt. Daarna wordt er al een
klein stukje voorgelezen. Zo maken we elkaar enthousiast in de klas om nog meer te gaan
lezen.

Groep 4 laat ons al genieten van een echte
boekbespreking, met vragen achteraf en
een echt cijfer. We hebben al prachtig
voorgelezen boeken langs horen komen.
In het lokaal van groep 3 hebben we ook onze
eigen mascotte, KIKA beer (zie foto) gekregen
van de KIKA organisatie, als dank voor het
sparen van de doppen door alle
schoolkinderen. Met deze actie gaan we na de
zomervakantie natuurlijk weer door. Sparen
jullie dan ook weer mee?

Groep 7
Duiken, springen, klimmen, glijden... de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 hebben genoeg
ideeën bij het vernieuwen van ons schoolplein. Met elkaar zijn we creatief aan de slag
gegaan met het ontwerpen van het nieuwe schoolplein en er zijn veel ideeën uitgewerkt. Bij
de creatieve uitwerking hebben de leerlingen ook nagedacht over kernwoorden die passen
bij het ontwerp, zoals spannend, uitdagend en natuur. U gaat het vast allemaal terug zien als
ons plein t.z.t. wordt vernieuwd.

Groep 8
Vakantiebieb
Lezen in de vakantie met de VakantieBieb-app Kinderen die gedurende de zomervakantie
weinig lezen, vallen al snel 1 à 2 AVI-niveaus terug in hun leesontwikkeling. Uit onderzoek
blijkt dat doorlezen tijdens de vakantie deze terugval tegengaat. De VakantieBieb-app is
weer beschikbaar. De app kan al voor de zomervakantie worden gedownload, zodat de
keuze van ebooks tijdens de les besproken kan worden. Op www.vakantiebieb.nl is een
instructiefilmpje en een interactieve challenge beschikbaar.

Groep 8…. verrast steeds weer.
Eerlijk is eerlijk…. Het dagje “Strand Zomer” aan de Nieuwkoopse Plassen is dik verdiend.
Waarom? Omdat groep 8 keihard heeft gewerkt en dat nog steeds doet, want de musical
komt er aan en daarmee gaan ze ons vast en zeker ook weer verrassen.
Is deze groep 8 dan zo bijzonder? Nee hoor, soms wil je in deze groep ook wel eens
kinderen achter het spreekwoordelijke behang plakken….. maar met z’n allen hebben zij al
wel voor heel veel leuke, gezellige en gouden momenten gezorgd.
Het schoolkamp was supergezellig, de inleidende les met dans voor de balletvoorstelling
“Don Quichotte” was leerzaam en de uitvoering indrukwekkend. Waarschijnlijk hebben ze
goed gekeken, want de musicalliedjes met dans worden steeds beter. Op Strand Zomer was
dat te zien en te horen, want daar hebben zij de liedjes en de dansjes nog geoefend. Niet
alleen juf Lisette was onder de indruk, maar ook de aanwezige gasten. “Die musical moet
wel goed gaan, want het klonk prachtig”, werd er gezegd.
En dat is misschien waar groep 8 ons steeds weer mee verrast. Samen tot een super goede
prestatie komen en het gezellig hebben. Wat zij met de Centrale Eindtoets van het Primair
Onderwijs (oude EindCito) lieten zien en waardoor zij zo een dagje “Strand Zomer”
verdienden. Op deze dag verrasten zij ons weer door op een leuke en gezellige manier
samen te zijn en zelfs een eigen zwembad te graven of er toch voor te zorgen dat echt

iedereen het water is in gegaan  Hierdoor verdienen deze kanjers eigenlijk nog wel een
dagje “Strand zomer!” Laten we dat dit jaar maar niet meer doen, want er moet nog
geoefend worden voor de musical ;-)
En speciaal voor groep 8: Nog eventjes volhouden, verras de school, de mensen die jullie zelf
mogen uitnodigen en de leerkrachten met een supergoede musical. Jullie kunnen het, want
dat hebben jullie al verschillende keren laten zien.

Indianenfeest groep 1/2
Dinsdag 3 juli was het eindelijk zover. Het indianenfeest!
De kinderen hebben er in de achterliggende weken echt naar toe geleefd na het spel in de
indianenhoek en het bouwen van totempalen! Wat een prachtige dag was het. De kinderen
kwamen allemaal als echte indianen naar school en zelfs de hulpmoeders waren verkleed.
We deden verschillende
spelletjes op het
schoolplein, van bizon
schieten tot spoorzoeken
toe. Daarna nog eten op
school. Een moeder had
heerlijke broodjes voor ons
gebakken. We hebben
allemaal gesmuld en alles
ging op! Het leven van een
indiaan maakt hongerig. De
dag sloten we af met een
verfrissend ijsje. We kunnen
terugzien op een hele
mooie dag, met dank aan
alle hulpmoeders.

Schoolreis groep 5, 6 en 7
Een geslaagde dag ;)
De schoolreis van groep 5,6 en 7 was deze week naar GEOFORT. Met elkaar hadden we een
leuke dag!
We hebben verschillende activiteiten gedaan zoals Minecraft cijfercodeslot ontdekken , GPS
tekenen, watermanagement spel, GPS- schatzoeken, bamboe bouwen, doolhof-code kraken
en nog meer leuke doe-dingen! Iedereen deed enthousiast mee! Dat was ook nodig, omdat
goed samenwerken belangrijk was om de opdrachten te doen slagen.

Schoolreis groep 3 en 4
Dinsdag 3 juli zijn de groepen 3 en 4 op schoolreis naar het
Dolfinarium geweest.
De eerste show die we bezochten was de ‘Californische
Zeeleeuwenshow’, een toneelstuk dat werd opgevoerd door
de verzorgers en zeeleeuwen. Tijdens de show mocht zelfs
een leerling naar voren komen om te helpen! In de
dolfijnenshow zagen we mooie sprongen en speelden de
dolfijnen met ballen. We werden ook een beetje nat van de
‘sneeuw’.
In het dolfinarium kun je niet alleen naar vissen kijken, we
konden ze ook aaien. In het Roggenrif zwommen de roggen
en andere vissen zo dicht langs dat de kinderen ze konden
aanraken. Roggen zijn ribbelig en glibberig tegelijk, ontdekten we. Achter speciale
onderwaterramen konden we dolfijnen en walrussen zien zwemmen. Toen we naar de grote
walrussen keken, werd er precies voor onze neus eten in het water gegooid. We zagen van
dichtbij hoe de walrussen de vissen en inktvissen opaten.
Aan het einde van de middag bekeken we de walrussenshow en speelden de kinderen in de
speeltuin. Het was nog een lange busrit naar huis en toen was dit schoolreisje écht
afgelopen. We hebben genoten!

Kleurplaat,
Heb je zin om lekker te kleuren in de vakantie? Als je de kleurplaat na de zomervakantie
inlevert kun je een prijsje winnen! Je kunt de kleurplaat inleveren bij je juf of meester! Maak
er wat moois van!
Fijne vakantie!

