Zegveld, 31 mei 2018
Verandering
Deze nieuwsbrief staat in het teken van verandering. Als het gaat om het invoeren van een
continurooster of de verandering van het werken uit boeken naar het werken met tablets.
Veranderingen hebben altijd voor- en nadelen. Wat de één een voordeel vindt ervaart de
ander als een nadeel. Ieder verandering zorgt voor beweging. Beweging betekent
ontwikkeling!
Je gaat dan weer bewust nadenken over de dingen die je hebt, de dingen die je doet. Ook
nadenken over de dingen die je wilt of juist niet wilt. Zoveel mensen zoveel meningen.
En vanuit die wirwar van meningen maken wij keuzes. Hoe moet je nou een keuze maken
vanuit een grote diversiteit? Dat kan alleen als we een gezamenlijk doel hebben.

Iedereen wil het beste onderwijs en een fijne plek voor zijn of haar kind op school! De school
wil een veilige plek zijn voor kinderen waar ze tot ontwikkeling en bloei komen.
Waar ze leren wie ze zijn, leren omgaan met die ander, zich vormen voor nu en later. Als het
gaat om omgaan met veranderingen leren we enorm veel van onze kinderen!
Kinderen leren dagelijks nieuwe dingen en gaan daar vaak zoveel makkelijker mee om als wij
volwassenen. Kinderen houden van ontdekken, experimenteren en onderzoeken.
Kinderen bedenken niet vooraf wat er zou kunnen gebeuren maar bedenken oplossingen als
het nodig is. Daarom is het dagelijks werken met kinderen een fantastisch beroep!
Bij God draait het ook om verandering. Jezus heeft het over bekering, je omdraaien naar
God! Niet in het oude blijven maar verlangen naar een nieuw leven met God.
Dan komen onze veranderingen in een heel ander perspectief te staan. Dan mogen we
vertrouwen dat als we het in Zijn handen leggen het zal lukken. Dan hebben we een sterke
Held aan onze zijde!
We kunnen ons druk maken om heel veel dingen hier op aarde maar God zegt dat we eerst
Zijn Koningrijk moeten zoeken en dat we dan alles toegeworpen krijgen. Dat willen we ook
onze leerlingen meegeven!
Luister samen met je kind naar dit mooie lied:
https://www.youtube.com/watch?v=5Em8fcWFbVw
Namens het team wens ik u veel leesplezier!
Arco Grisnigt
Directeur ai Jorai

Belangrijke data
Maandag

4 juni

medezeggenschapsraad

vrijdag

8 juni

peuterspelen

zaterdag

9 juni

Rabo fietstocht (fietsen voor Jorai, startnummer 100)

ma - do

11 – 14 juni

avondvierdaagse (groep 6, 7 en 8)

donderdag

14 juni

studiemiddag (kinderen zijn om 12.00 vrij)

dinsdag

19 juni

bestuursvergadering

woensdag

27 juni

ouderavond

Uitslag en vervolg enquête andere schooltijden
De informatie over de uitslag van de enquête heeft even op zich laten wachten. Allereerst
zat de meivakantie ertussen waardoor we het pas vanaf 14 mei hebben kunnen oppakken.
Hieronder leest u wat er de afgelopen 2 weken in gang is gezet. We hebben zeker niet stil
gezeten!

Vanuit het bestuur is aan de MR gevraagd om een inventarisatie te doen bij de ouders m.b.t.
andere schooltijden. In overleg met de directie van de school is er een enquête uitgegaan
naar alle ouders van de school. In deze enquête werden de volgende keuzes voorgelegd:


Continurooster met 5 gelijke dagen. Er wordt op school gegeten. De tijden zijn van
8.30 – 14.00 uur.



Continurooster met een vrije woensdagmiddag. Er wordt, behalve op woensdag, op
school gegeten. De tijden zijn 8.30 - 14.30 uur. Woensdag van 8.30 - 12.30 uur.



Huidige schooltijden met waarschijnlijk een uitbreiding van uren. Dit betekent dat de
kinderen thuis of op school kunnen lunchen.

Dit is de uitslag van de enquête:
Er zijn 105 enquêtes uitgedeeld. Er zijn er 85 ingevuld en ingeleverd.
Keuze 1:


19 keer 5 gelijke dagen model (23%)



46 keer ongelijke dagen model (54%)



20 keer het huidige model (24%)
85 totaal

Totaal voor een vorm van continurooster 1e keus: 77%
Keuze 2:


41 keer 5 gelijke dagen (48%)



27 keer ongelijke dagen (32%)



12 keer huidig model (14%)



5 keer blanco (geen 2e keus) (5%)
85 totaal

Totaal voor vorm van continurooster 2e keus: 80%
Conclusie,
Het overgrote deel van de ouders geeft de voorkeur aan een vorm van een continurooster.
De 1e keus het ongelijke model en 2e keus het gelijke dagen model.
De volgende stappen zijn door de directie in gang gezet:


Overleg met het bestuur,
De uitslag enquête is besproken tijdens de bestuursvergadering van dinsdag 15 mei
2018. De conclusie is dat een grote meerderheid van de ouders aangeeft een vorm
van continurooster te willen. De directie krijgt van het bestuur de ruimte dit met het
team te bespreken en een voorstel van wijziging schooltijden ter instemming voor te
leggen aan de MR.



Overleg met het team,
Tijdens de studiedag van 22 mei is de uitslag van de enquête besproken in het team.
Het team heeft de voorkeur voor het gelijke dagen model. Dit geeft continuïteit voor
de leerlingen. Iedere dag heeft gelijke uren en een voorspelbare structuur en opbouw
van de dag. Leerlingen worden dan maar 1 keer gebracht en gehaald en je hebt maar
1 startmoment en 1 afsluiting van de dag. Leerkrachten eten met de leerlingen. Er
komt hierdoor meer rust en regelmaat in de school. Dit model geeft de leerkracht
meer ruimte voor voorbereiding en nazorg van zijn lessen. Ook is er meer ruimte om
gesprekken te plannen en de administratie bij te werken. Doordat de leerlingen
gemiddeld meer lesuren in de week maken (over 8 jaar)is er meer tijd voor
studiedagen en vrije dagen voor de leerlingen. Het team geeft aan dat de pauze goed
geregeld moet worden voor zowel het personeel als voor de leerlingen. Ook het
voorbereiden van een hele dag is en het neerzetten van de nieuwe structuur zijn
aandachtspunten. Het ongelijke dagen model heeft niet de voorkeur van het team
omdat de verandering van schooltijden dan onvoldoende oplevert t.o.v. de huidige
schooltijden.

Vervolg,
Er liggen een aantal uitdagingen op tafel om de overstap te maken naar een
continurooster:


Zowel de ouders als de school zien een grote meerwaarde in het continurooster. Dat
blijkt uit de uitslag van de enquête en uit het gesprek met het team. Er ligt wel een
verschil in de vorm van het continurooster. De school heeft het 5 gelijke dagen model
op 1 staan en de ouders hebben de voorkeur voor het ongelijke dagen model.



Ook de invoeringsdatum is een bespreekpunt. Wordt het direct na de zomervakantie
2018 of een later moment.



Daarnaast is het belangrijk dat er bij de start van het continurooster ook BSO kan
aangeboden worden in de school. Dit is een voorwaarde om te starten.



Ouders moeten voldoende tijd hebben om dingen te kunnen regelen en afstemmen
met eventueel werk en/of opvang.



Bij het invoeren van een continurooster is afstemming met eventuele sportclubs en
verengingen belangrijk i.v.m. bijvoorbeeld de woensdagmiddag. Overigens biedt dit
ook kansen om eventuele trainingen e.d. te spreiden over de week i.p.v. alles op de
woensdagmiddag.



Ook bij een continurooster is er een pauze waar toezicht geregeld moet zijn voor de
leerlingen.
De leerkrachten hebben volgens de arbeidstijdenwet recht op een half uur pauze. Dit
moet goed geregeld worden voor zowel de leerlingen als de leerkrachten.

Over deze punten gaan het bestuur, de directie en de MR aanstaande maandag 4 juni met
elkaar in gesprek. Belangrijk is dat de kinderen het uitgangspunt zijn van de keuze die
gemaakt gaat worden!
De school zal u volgende week informeren over de uitkomsten van het gesprek van
aanstaande maandag.
Uiteraard mag u met vragen altijd langskomen op school of u kunt een mail sturen naar
directie@jorai.nl.
We houden u op de hoogte!

Vakantierooster
Het definitieve vakantierooster voor het nieuwe schooljaar kunnen wij u op dit moment
helaas nog niet geven.
Hierbij wel alvast de data voor de volgende vakanties:
Herfstvakantie

20-28 oktober 2018

Kerstvakantie

22 december - 6 januari 2019

Voorjaarsvakantie

23 februari - 3 maart 2019

De definitieve data van de meivakantie is nog niet bekend.

Nieuwe leerlingen
In groep 1/2a is Mila Brak gestart en in groep 1/2b Loes Loenen. Wij wensen beide meisjes
veel plezier op school!

Ouderavond 27 juni
Woensdagavond 27 juni bent u van harte welkom in de hal van de school. Wij geven u een
korte terugblik op het huidige schooljaar. Ook kijken we vast vooruit naar het nieuwe
schooljaar en vertellen wij over de vernieuwingen in het onderwijs op onze school. Verdere
informatie over deze avond volgt nog.

Digitalisering
De digitalisering van het onderwijs gaat door. Omdat we (bovenbouw) willen onderzoeken of
we het onderwijs op Jorai verder kunnen versterken zijn we aan de slag gegaan met de ICTprogramma' s GYNZY en SNAPPET.

De kinderen gaan na de uitleg (instructie) van b.v.
rekenen aan het werk op de laptop. De oefenstof
sluit aan bij de methode Wereld in getallen. De
leerlingen worden voorzien van directe feedback
en alle oefeningen worden direct nagekeken.

De leerkracht kan in één oogopslag de
resultaten en gemaakte opgaven van de
leerlingen zien. Mooi om daar dan snel op in te
kunnen spelen voor extra uitleg en/of
herhaling van de leerstof. Tot de zomervakantie proberen we de twee "leeromgevingen" uit.

De kinderen zijn tot nu toe heel enthousiast én gemotiveerd om reken, spelling en
woordenschat opdrachten te maken!

Doekoe actie
Ook dit jaar zijn er heel veel munten gespaard bij de
Coop voor de Doekoe-actie. Fanatiek hebben de
klanten van de Coop voor onze school gespaard, zodat
we dit keer wel zo’n € 350,- te besteden hadden aan
sport- en spelmaterialen!

Hier zijn we natuurlijk super blij mee. We hopen binnenkort (eind juni) de materialen te
ontvangen; o.a. 2 scoopsets, estafettestokjes, springballen en zelfs een heel gaaf boogset.
Dus houdt u ons plein maar goed in de gaten, want dan ziet u ons er binnenkort weer flink
op los springen, gooien en schieten.

Schoolpleinactie
Zaterdag 21 april deden verschillende ouders en kinderen mee met de schoolplein14 actie.
Deze actie was op touw gezet door Bart Bremmer van de COOP supermarkt in ons dorp. Er
werd door de Milandschool, de Meent en onze school gefietst met als inzet 8.000 euro om
het schoolplein te vernieuwen.
Juup Ton fietste met zijn vader de snelste tijd: 12.83 seconden!! Ook de plaatsen 2 (Menno)
en 3 (Roza) werden door de Jorai fietsers geklokt. Alle kinderen en ouders die hebben
meegefietst hartelijk dank!
Samen met de Johan Cruijff
foundation wordt gekeken hoe
we dit geld kunnen besteden om
het schoolplein op te knappen!
Uiteraard houden wij u op de
hoogte!

Nieuws uit de groepen
In de groepen 1/2a en 1/2b zijn we begonnen met
een nieuw thema. Ons thema is “Indianen” en we
hebben al geleerd dat ze niet in India wonen maar
in Amerika.
We zijn druk met totempalen, hoofdtooien en nog
heel veel meer! Op dinsdag 3 juli hopen we dit
thema af te sluiten met ons schoolfeest.
We zijn nog op zoek naar ouders die mee willen
helpen bij dit schoolfeest. Komt u helpen bij ons
Indianenfeest mail ons dan snel!
(Wendy@jorai.nl of Annemieke@jorai.nl)
Groep 4/5
In groep 4/5 spelen we de laatste tijd rekenspelletjes. Zo zijn we op een leuke manier bezig
met rekenen en we leren we op een andere manier de tafels, plus- en minsommen. Pas
hebben we een spelletjescircuit gedaan. Bij elk groepje lag een ander rekenspelletje.
Groep 6
In groep 6 hebben we ons best gedaan om op te
meten:


hoeveel vierkante meter het
bovenbouwplein is;



welke vormen we allemaal zien in de school;



hoeveel zakken zand er in de zandbak
passen;



en hoe lang we zijn en dat hebben we met
elkaar vergeleken.

Zo brachten we in praktijk wat we de afgelopen tijd bij rekenen geleerd hebben! 😊

Doppenactie KIKA (ingekomen bericht)
Begin april werd groep 3/4 van School met de Bijbel “Jorai” blij verrast door Sanne Bruijn en
haar vader. Via het bedrijf van vader Bruijn zijn er heel veel doppen voor KIKA ingezameld!

Op 16 april werden er twee containers naar Middelharnis gebracht. Ook had "KiKa-Kees" (de
ambassadeur van KiKa die de 'baas' is van de doppen-actie) een heftruck geregeld en een
aantal mensen om te helpen.

Op 17 april rond 11.00 uur arriveerden er twee vrachtwagens. Daarin zaten 32 pallets
waarop allemaal dozen doppen gestapeld stonden. Het team heeft twee dagen hard
gewerkt om alle dozen doppen leeg te gooien in de containers.

Met nog wat doppen die in de opslag stonden, waren het in totaal twee volle containers.
We mochten het mooie bedrag van €2196,- ontvangen voor de doppen. Fantastisch!!

Blijven jullie doppen sparen? We komen ze graag bij jullie ophalen. Wie weet kunnen we dit
jaar dan nog een container vol krijgen ;-)

Zo kunnen we met elkaar meehelpen aan beter onderzoek om kinderkanker te behandelen
en genezen. Want daar doen we het voor! Bedankt voor jullie geweldige hulp!

Hartelijke groet,
Anneke en Daniella
doppenactie KiKa regio Utrecht

