
 

 

Zegveld, 26 augustus 2016  
 
Aan het begin van een nieuw schooljaar kan het voor een kind best een beetje spannend zijn: Wat 
wordt er van mij verwacht? Kan ik het wel? Hoe zal het gaan in de nieuwe (combinatie)groep? 
 
Bij de jaaropening hebben we stil gestaan bij Mozes. Toen hij door God geroepen werd, om het volk 
van Israel te leiden uit Egypte, zag hij het niet zitten. Hij zag zijn eigen angsten en beperkingen. Hij 
deelde ze met God. God luisterde naar hem. Hij nam de vragen van Mozes serieus. Ook laat Hij zien 
wie Hij is. Uiteindelijk durft Mozes te gaan: Vertrouwend op zijn broer en op God. 
 
Ook wij kunnen met onze vragen en angsten terecht kunnen bij God! Hij hoort en wil helpen! 
 
Nelleke van Dijk 
 
 
Belangrijke data 
 
Dinsdag 30 augustus Informatieavond (zie hieronder) 
Woensdag 31 augustus Bestuursvergadering 
Vrijdag 2 september Luizencontrole  
Maandag 5 september Overblijfbonnenverkoop, 8.20 uur in de hal / Startgesprekken (zie hieronder) 
Dinsdag 27 september Schoolfotograaf 
 
 



 

Nieuwe leerlingen 
 
Afgelopen maandag zijn verschillende nieuwe leerlingen in groep 1 gekomen: Cato Slof, Danieke 
Verboom, Leroy Dekker, Sep Hoogerbrugge, Noortje Kippersluis, Rayan Sarrou, Laura Meyers, Dean 
Beiboer en Bente van Ginkel. Wij hopen dat jullie, samen met  Fhilip Damski (groep 1), Delano van 
Kessel (groep 2) , Keano de Wit (groep 3), Omara en Ayden Wondel (groep 4) en Joel Wondel (groep 
6) snel thuis zullen voelen!.  
 
 
Geboren 
 
Op 22 juli heeft Cato Slof (1 / 2 a) een broertje gekregen: Jula. Een dag later is bij Sofie (1 / 2 b) Sofie 
(groep 4 / 5) van de Weerd een zusje geboren: Fiene. Marloes Schalkwijk (1/2b) heeft op 16 augustus 
een broertje gekregen: Tom. We willen jullie, en de ouders, van harte feliciteren met dit wonder!  
 
 
Startgesprekken: maandag 5 september 

Ook dit jaar willen we weer starten met een gesprek, waarbij u als ouder kunt aangeven wat 

kenmerkend is voor uw kind, wat hij/zij nodig heeft voor een goede ontwikkeling. Hierdoor kunnen 

leerkrachten hun onderwijs beter laten aansluiten bij de behoeften van uw kind. 

Maandag krijgt u het formulier, ter voorbereiding op het gesprek. Ook geven we dan de tijd aan u 

door, waarop u bent ingedeeld.  

Wilt u het formulier alvast thuis invullen en meenemen naar het gesprek? 

 

Informatieavond 

Op dinsdagavond 30 augustus staat de informatieavond gepland. We hebben gekeken hoe we de 

avond het beste kunnen indelen. Naast een uitleg per jaargroep, zal er ook een uitleg zijn voor 

schoolmededelingen. De planning is als volgt: 

19.15 uur informatieve voor de groepen  1/2b, 3, 5 en 7 

19.45 uur plenaire uitleg over schoolzaken in de hal, met koffie en thee 

 20.30 uur informatieve voor de groepen  1/2a, 4, 6 en 8 

Wij hopen u daar te ontmoeten, zodat u als ouders/ verzorgers weet wat uw kind het komende jaar 
gaat leren! 
 

Gymspullen 
 
Zoals we u al hebben meegedeeld, zullen we in de groepen 3 tot en met 8 na de gymles de 

gymspullen mee naar huis geven. De gangen blijven zo wat netter en u kunt de gymkleren wat vaker 

wassen. Afgelopen jaar merkten we dat sommige luchtjes door tassen heen gaan…. 

 

Oude cartridges, mobieltjes en batterijen (herhaling) 

Tot voor kort was de organisatie Woord en Daad blij met cartridges, mobieltjes en batterijen. De 

Stichting heeft echter besloten met deze inzameling te stoppen aangezien de opbrengst te gering is.  

Wilt u een andere plek voor dit materiaal zoeken? 

 



 

Gegevens 

Vorig jaar hebben wij alle leerlinggegevens gecontroleerd op telefoonnummer, mailadres etc . Als 

gegevens wijzigen, wilt u dit ook aan ons doorgeven?  

 
 
Personeel   
       
Dit schooljaar zal juf Bea Pak de intern begeleider zijn op onze 

school. Een intern begeleider organiseert, coördineert en 

bewaakt de leerlingenzorg binnen de school. Zij ondersteunt 

leerkrachten bij het uitvoeren van de zorgverbredingsactiviteiten 

en zorgt voor de afstemming van deze activiteiten op individueel, 

groeps- en schoolniveau. 

Als de ontwikkeling van uw kind anders loopt dan verwacht, zal 

de groepsleerkracht, samen met de IB'er, uw kind nader 

bekijken. Dit kan door middel van observaties of het afnemen 

van enkele toetsen. Hierna zal geprobeerd worden, hulp op maat te bieden. Deze ondersteuning kan 

zowel binnen, als buiten de groep plaatsvinden. Soms is het nodig het onderwijsleerproces van een 

kind aan te passen. Een kind heeft behoefte aan verdiepend en verrijkend materiaal, of doorloopt 

(een deel van) de leerstof in een lager tempo / aangepast niveau. 

De hulp van Passenderwijs, de schoolbegeleidingsdienst (CED) of een andere externe instantie kan 

worden ingeroepen om een specifiek probleeem te onderzoeken. De school bespreekt deze extra 

leerlingzorg met de ouders. 

Naast zorg omtrent het onderwijsleerproces, kunnen er ook vragen zijn rondom gedrag of sociaal-

emotionele problemen. De extra ondersteunig, die er aan uw kind wordt gegeven, bespreekt u in 

eerst instantie met de groepsleerkracht. Daarnaast is ook de IB'er beschikbaar voor uw vragen. 

Op woensdagochtend van 8.30-9.15 bent u van harte welkom op het inloopspreekuur. Uiteraard kunt 

u ook een afspraak maken voor een ander tijdstip. 

 
Stagiaires 
 
Vanaf voorjaar 2017 zullen Carolien  Kooij en Tanneke Treur hun eindstage van de Pabo bij ons op 
school doen. Tot die tijd zullen ze ook geregeld op school zijn om opdrachten voor de studie uit te 
voeren. Hier onderstellen zij zich voor: 
 

Ik ben Carolien Kooij, pabo-studente aan de Driestar in Gouda. Dit 

schooljaar zal ik op de Jorai mijn rekenonderzoek uitvoeren en 

lesgeven.  

Het rekenonderzoek valt binnen de minor rekenen en naast 

observeren zal ik een twintigtal rekenlessen geven in diverse klassen.  

Vanaf februari geef ik les aan groep 4, dit is de lio-stage en de 

eindstage van de opleing. In mijn vrije tijd speel ik accordeon en 

maak muziek met vrienden. Ik kijk er naar uit om aan het werk te 

gaan op de Jorai! 

 



 

Mijn naam is Tanneke Treur. Ik woon in 

Woerden, eigenlijk erbuiten, aan Rietveld. 

In mijn vrije tijd speel ik graag wat op de piano. 

 Ook houd ik van lezen en ben ik graag actief 

(sporten) en creatief (fotograferen) bezig. 

 De Jorai sprak mij enorm aan vanwege het 

open karakter wat de school uitstraalt! 

Daarnaast vind ik het mooi dat er op deze 

school niet alleen gekeken wordt naar de cijfers 

van een kind, maar ook naar hoe het zich voelt 

en uit. Deze beiden gaan hand in hand! 

 

Wat ga ik doen op school? Het eerste deel van het jaar (tot d.v. de kerstvakantie) hoop ik bijna elke 

week 2 dagen aanwezig te zijn op school. Ik zal dan opdrachten uitvoeren die met mijn minor te 

maken hebben. Ik heb gekozen voor minor Zorg, wat inhoudt dat ik vooral naar de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van de kinderen zal gaan kijken. 

 

Deze twee dagen zal ik dan op vooral de kinderen van groep 7 betrokken zijn, omdat ik het tweede 

deel van het jaar (vanaf 13 februari tot de zomervakantie) deze groep zal hebben als LIO-juf. 

 

Ik hoop een goede tijd met jullie te hebben op de Jorai! 

 
 


