
 
 

Alle kleuters luisteren, als Marieke (groep 7) voorleest 

 

Zegveld, 3 februari 2016 

Onderzoek toont aan dat ouders een grote invloed hebben op de ontwikkeling en leerprestaties van hun kinderen. 

Ouders kunnen thuis een veilige omgeving bieden. Zij kunnen hun kinderen stimuleren door betrokken te zijn bij 

het huiswerk en hen te motiveren goed hun best te doen op school. De manier waarop dit gebeurt, bepaalt het 

succes.  

Er is sprake van ouderbetrokkenheid als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich (mede) verantwoordelijk voelen 

voor de schoolontwikkeling van hun kinderen. Ouderbetrokkenheid gebeurt vooral thuis en levert een grote 

bijdrage aan de ontwikkeling en het leersucces van kinderen. Het bevordert de schoolprestaties, de werkhouding, 

het sociaal-emotioneel functioneren, het welbevinden van leerlingen. 

Op 18 januari zijn de ouders geïnformeerd over de werkwijze in de combinatiegroepen 4 / 5 en 5 / 6 . Een kleine 50 

ouders waren hierbij aanwezig! Wat een ouderbetrokkenheid! 

Deze week kunt u zich opgeven voor de tien minuten gesprekken. Wij hopen u ook te spreken. Want de 

ontwikkeling van uw kind is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

 

Nelleke van Dijk 



 

Belangrijke data:  

Ma. 8 en di 9 februari   Advies gesprekken groep 8 

Di. 9 februari    Bestuursvergadering 

Vrij. 12 februari   Rapport gaat mee: groep 3 t/m 8 

Ma. 15 februari   Tien minuten gesprekken groep 1 t/m 7 

     Wenmiddag groep 1/ 2 (13.15 – 15.15) 

Woe. 17 februari   Meester- en juffen dag  

Woe. 17 februari   Tien minuten gesprek groep 1 t/m 7 

Ma. 22 t/m vrij. 26 februari  Voorjaarsvakantie 

Woe. 2 maart    Nationale luizendag 

Ma. 7 maart    Overblijfbonnenverkoop 

Ma. 7 maart    Informatieochtend nieuwe ouders, vanaf 8.30 uur 

 

Nieuwe leerlingen 

Na de voorjaarsvakantie beginnen de nieuwe groepen 1 / 2. Op maandag 15 februari gaan de kinderen van groep 1 

/ 2,  met de nieuwe leerkracht, alvast even wennen in het nieuwe lokaal. De kinderen die na de voorjaarsvakantie 

op school komen, Giovanni de Coo, Khalil Hasan en Jorden Verboom, worden hiervoor ook uitgenodigd. Khalil, 

Jorden en Giovanni, we wensen jullie en jullie ouders, een goede tijd op de Jorai!                                                                                                                           

Voor alle ouders en verzorgers van de kinderen in groep 1 en 2, zal er op 15 februari, 13.15 uur een moment van 

korte kennismaking en uitleg over de werkwijze in de groepen 1 en 2 zijn. Uitnodiging volgt nog. 

 

Personeel 

Na de voorjaarsvakantie zal juf Elna weer komen werken, op donderdag en vrijdag. Op woensdag houdt ze nog 

ouderschapsverlof en blijft juf Mieke haar vervangen. Hierdoor zal juf Anna niet meer in groep 7 zijn. Voor haar 

studieopdrachten zal ze nog geregeld op onze school zijn.  

 

Avond ouderenquête 

Tijdens het gesprek met de ouders over onderdelen van de ouderenquête, zijn verschillende punten naar voren 

gekomen. Binnenkort wordt dit met de leerkrachten en het bestuur besproken. Wij hopen u hier binnenkort verder 

over te informeren. 

 

Studiedag 29 januari 

Afgelopen vrijdag zijn we als team in gesprek gegaan. Wat gunnen wij de kinderen op onze school. ‘s Middags 

hebben we gekeken naar onze dromen voor de Jorai in 2020. Vervolgens zijn we creatief aan het werk gegaan. In 

de hal kunt u twee van de drie resultaten bewonderen. Het was zeer waardevol om te bespreken wat we belangrijk 

vinden in goed onderwijs en waarom we dit belangrijk vinden. Op de ouderavond van dinsdag 22 maart zal aan u 

als ouder gevraagd worden wat u de kinderen op de Jorai gunt.  Heeft u de avond al in uw agenda genoteerd? 

 



 

Meester en juffendag 

Woensdag 17 februari is het meester en juffendag. Het is een ochtend, waarop alle juffen en meester hun 

verjaardag vieren! Mocht uw kind iets willen geven…iets wat zelfgemaakt is wordt erg gewaardeerd!                                                                                                                                                                    

De kinderen hoeven deze ochtend geen tas met eten of drinken mee te nemen. 

 

Tien minutengesprekken 

Deze week heeft u een brief gekregen, waarop u kunt aangeven of u, en wanneer u naar de tien- minuten- 

gesprekken wilt komen. Op vrijdag 12 februari krijgen de kinderen van groep 3 tot en met 8 het tweede rapport. 

Daarbij zal de brief zitten waarop staat aangegeven hoe laat u die avond bent ingedeeld. 

 

Voorleeswedstrijd Kimberley 

Het duurt nog even, maar op 1 en 2 maart is de regionale voorleeswedstrijd. Kimberley uit groep 8 zal er namens 

onze school aan mee doen. Kimberley, we wensen je heel veel succes met voorbereiden. We hebben veel 

vertrouwen in je, want bij de voorleeswedstrijd in de kinderboeken week was je echt de beste van groep 7 en 8. 

 

Leuk: (Voor)lezen, elke dag een feest! 

De Nationale Voorleesdagen (27 januari t/m 6 februari ’16)  zijn speciaal gericht op kinderen die zelf nog niet of een 

beetje kunnen lezen. Het prentenboek “We hebben er een geitje bij”  is gekozen als prentenboek van het jaar. 

Voorlezen op school én thuis prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt kinderen, juffen en ouders 

veel plezier.   

In de onderbouw zijn we aan de slag gegaan met het verhalenkasteel. 

Een geheimzinnig kastje met acht vakjes.  Met spulletjes die passen bij het prentenboek.  Vooral vakje acht is 

favoriet! Rarara, wat zit hier toch in? Ook lezen sommige leerlingen uit de bovenbouw tijdens BAVI leestijd deze 

week extra voor in groep 1, 2 en 3. Leuk: voorlezen blijft een feest! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Leerlingadminstratie 

Begin van het schooljaar is u gevraagd om gegevens van uw kind te noteren: (mail)adres, mobiele nummers, 

gegevens oppas, etc. Hierdoor is onze administratie weer op orde. Mocht er iets veranderen in deze gegevens, wilt 

u dit dan doorgeven aan directie@jorai.nl? 

 

Nationale luizendag 

Elk jaar krijgt 1 op de 10 kinderen hoofdluis. Door jaarlijks op een moment alle kinderen luisvrij te maken, helpen 

we de hoofdluis in één keer het land uit. Daar hebben we de hulp van alle leerkrachten, ouders en kinderen bij 

nodig. Op maandag 29 februari ontvangt u een brief met de benodigde informatie. 

Wij vragen u om op dinsdag 1 maart thuis de kinderen met de netenkam te kammen. Alle luizen van Nederland 

hebben we dan te pakken. Woensdag 2 maart houden we luizencontrole op school. Als het goed is, is er dan geen 

luis meer te vinden. Meer informatie op www.hoofdluis.org. Mocht u nog geen netenkam hebben, in het kantoor 

kunt u een kam kopen voor €1,50. 

 
Taakverdeling ouderraad (OR) 
 
Graag brengen wij u op de hoogte van een aantal wijzigingen binnen de taakverdeling van de ouderraad.  
Afgelopen jaar heeft Anita Kastelein, na vier jaar actief geweest te zijn, afscheid moeten nemen van de OR. Omdat 
het niet gelukt is een voorzitter of secretaris te vinden, waren wij genoodzaakt om binnen het huidige team de 
taken opnieuw te verdelen. Wij zijn dan ook verheugd te kunnen melden dat Marjan Kruyt de taak van voorzitter 
en José de Jong de taak van secretaris, voorheen vervuld door Jolanda van de Weerd, op zich hebben willen nemen.  
Wilt u meer informatie over de ouderraad, ga dan naar de website: www.jorai.nl/contact/or.php 

 

http://www.hoofdluis.org/
http://www.jorai.nl/contact/or.php

