
 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe leeshoek op Jorai (zie verderop in deze maandbrief) 

 

Zegveld, februari 2019 

 

In gesprek, 

Het onderwijs is bijna dagelijks in het nieuws. 

Lerarentekort, werkdruk, de eindtoets en de rol van ouders 

in de school. Zelfs “De luizenmoeder” heeft het hierover.  

Gelukkig kunnen hebben wij tot nu toe genoeg 

leerkrachten. Er staat een team dat wil werken en waarbij 

de kinderen op de eerste plaats staan. Het is ook 

kwetsbaar. Op het moment dat er een of meer ziek worden 

is er nauwelijks vervanging te krijgen.  

Wij zien de rol van ouders als partner. U kent uw kind door 

en door. Wij hebben u nodig om goed onderwijs aan uw kind te kunnen geven. In de 

afgelopen week hebben we veel goede gesprekken gehad.  Toch merken ook wij dat 

oudergesprekken regelmatig leiden tot verantwoordingsgesprekken. Dit zijn gesprekken waar 

de leerkracht zich moet verantwoorden. Op deze manier mist het gesprek zijn doel en is het 

niet in het belang van uw kind.  



 

Een school staat in dienst van de ontwikkeling van uw kind. De school is verantwoordelijk voor 

de kwaliteit van het onderwijs. De school legt daarvoor verantwoording af aan het bestuur, de 

commissie van toezicht en de inspectie van het onderwijs.  

Het doel van gesprekken is om u als ouder te informeren. Daarnaast om te kijken wat het 

beste is voor uw kind. Een kind is geen maakbaar product. De ontwikkeling van een kind 

verloopt vaak grillig. Er zijn heel veel dingen die van invloed zijn op de ontwikkeling van een 

kind. Dat is een zoektocht waar we elkaar bij nodig hebben. We hebben als school en ouders 

een gezamenlijk doel! 

In die zoektocht worden successen behaald, fouten gemaakt en teleurstellingen ervaren. Op 

die momenten zoeken we samen naar wat wel werkt. Zonder fouten en teleurstellingen is er 

geen ontwikkeling en daarmee geen succeservaring. Samen school zijn vanuit onze waarden 

respect, samen en verantwoordelijk. Samen in gesprek in het belang van onze kinderen! 

Hartelijke groet, 

Arco Grisnigt 

Directeur ai Jorai 

 

 

 



 

Belangrijke data 

Vrijdag  8 maart   Peuterspelen 

Woensdag      13 maart   Biddag 

Zaterdag 16 maart   NL doet 

Donderdag  21 maart   Lentefeest, groep 1, 2, 3 en 4 

Donderdag  21 maart   Kangoeroe rekenwedstrijd bovenbouw 

Donderdag 4 april                Informatieochtend nieuwe ouders (10.30 -12.00) 

Donderdag  10 april              Afsluiting project 

Vrijdag  29 maart               Speelgoeddag groep 1 / 2 

Vrijdag  5 april    Peuterspelen 

Vrijdag  12 april    Sportdag 

Donderdag 18 april   Paasviering in de groepen 

Dinsdag  16 + donderdag 17 april Eindtoets groep 8 

Vrijdag  19 april t/m vrijdag 3 mei Meivakantie 

Nieuwe leerlingen 

Faya de Bruijn en Noah Donselaar zijn begonnen in groep 1. 

Wij wensen de kinderen een hele goed tijd toe bij ons op school! 

 

Biddag 

Woensdag 13 maart zal de jaarlijkse biddag worden gehouden voor gewas en arbeid. 

We staan stil bij Gods zorg in de dagelijkse behoefte van het leven! 

Het thema is dit keer: “Wat vraag jij?” Koning Salomo kiest een wijs hart….. 

 

Woensdagmiddag 13 maart is er een speciale dienst in de kerk waarin we God om een zegen 

mogen vragen. Alle kinderen en ouders zijn hier van harte welkom! Dinsdag 12 maart komt ds. 

Overeem langs in de groepen om hierover met de leerlingen te praten.  

 



 

Brief van het bestuur over de directeur 

Beste ouders, verzorgers, 

Wij willen u als bestuur verder informeren over de stand van zaken omtrent de directeur bij 

ons op school. Op dit moment is Arco werkzaam op interim basis. Dit betekend vaak dat 

iemand maar een korte periode blijft, echter met Arco zijn we komende zomer reeds 1,5 jaar 

onderweg. 

De afgelopen periode is er binnen het bestuur, ook op aanvraag van de leerkrachten, 

nagedacht hoe we het schooljaar van 2019/2020 in moeten gaan. Na meerdere gesprekken en 

gelet op alle facetten hebben we als bestuur en Arco besloten om zijn contract nogmaals te 

verlengen met een half jaar, namelijk tot en met de kerst van 2019. Hier zijn wij als bestuur 

uiteraard erg blij mee en bewijst denk ik ook dat Arco het bij ons goed naar zijn zin heeft. Hij 

zal vanaf het nieuwe schooljaar 2 dagen per week aanwezig zijn, dit is nu 3 dagen. Binnen het 

formatieplan houden wij rekening met onze IB-er Juf Bea die voor 1 dag taken van de directie 

zal gaan waarnemen. Wij hebben als bestuur het volle vertrouwen dat juf Bea deze taak goed 

kan verzorgen. 

De verlenging zorgt er ook voor dat wij als school rustig kunnen zoeken naar een nieuwe 

directeur. Wellicht is het u niet ontgaan dat het tekort aan leraren en directeuren groeit. Wij 

willen daarom in April een eerste ronde uit schrijven om een nieuwe directeur te werven. 

Mocht er uit de eerste ronde geen geschikte kandidaat komen kunnen wij direct na de 

zomervakantie dit proces nog een keer doen. 

Wij hopen uiteraard dat we voor onze school een nieuwe directeur kunnen vinden. Wij zullen 

u daar uiteraard van op de hoogte houden. 

Mochten er onverhoopt nog vragen zijn of opmerkingen kunt u deze aan mij stellen. 

Namens het bestuur van de Jorai 

Ronnie Dekker ronnie@jorai.nl 

  



 

Onderwijs staking 15 maart 2019 

Álle onderwijssectoren in Nederland worden door de vakbonden (o.a. FNV en AOB, het CNV 

steunt deze actie niet) opgeroepen om op 15 maart'19 te staken om extra geld van de 

overheid te eisen. De aangekondigde staking  is bedoeld voor leerkrachten van basisschool tot 

universiteit. 

Op onze school Jorai staken we niet, maar herkennen we zeker dat er problemen zijn voor het 

onderwijs en dat die niet een-twee-drie zijn opgelost! Het aantal vacatures in het onderwijs 

groeit sterk. In het basisonderwijs zijn de problemen het grootst in de Randstad, maar deze 

breiden zich de komende jaren uit over de rest van Nederland. 

Het lerarentekort kan ook een rol gaan spelen op onze school als leerkrachten uitvallen en/of 

ziek worden. Invallers zijn helaas nauwelijks beschikbaar. 

We zijn dan ook heel blij én dankbaar dat alle teamleden dit schooljaar nog steeds op 

0%  ziekteverzuim staan!  

Het lerarentekort is een maatschappelijk probleem. 

Het overvraagt leraren en als er toch lesuitval ontstaat raakt het óók kinderen en ouders! 

 

Project  

De komende weken hopen we schoolbreed te werken aan ons jaarlijkse project. 

Dit jaar is als thema gekozen: “beroepen!” 

In de groepen zal dit thema vanuit verschillende invalshoeken worden belicht. 

Het is een project waar we werken vanuit onderzoekend en thematisch leren. 

Daarom werken we geen 3 maar 5 weken over dit project.  

De afsluiting van het project wordt daarom verplaatst van 28 maart naar woensdag 10 april. 

 

Lunchtrommel 

We willen met elkaar zorgen voor een gezonde school. 

Wilt u zorgen voor een gezonde lunch voor uw kind? 

Boterhammen, groente en fruit zijn lekker en geven een gezonde invulling van de lunch! 

We zien echter regelmatig chocola, koek en snoep in de lunchtrommel……… 

 

  



 

Nieuwe leeshoek op Jorai 

Van lezen word je slimmer  

Verhalen zijn overal. – Thuis, op school en in onze omgeving! 

In een boek staan met gemak 20.000 tot 80.000 nauwkeurig gekozen woorden in precies de 

juiste volgorde! Eigenlijk is het onvoorstelbaar dat mensen zoiets kunnen maken en 

begrijpen! 

Tijdens het lezen van een boek draait het niet alleen om mooie, leuke, spannende of leerzame 

verhalen, maar je traint er ook je intelligentie mee.  Vertelde verhalen zijn leuk en 

leerzaam…….., maar van boeken leren we nog meer, want die hebben een strakke structuur: 

Goede zinsopbouw, goede spelling, juiste volgorde én… alles kan verteld worden, want een 

boek is soms wel honderden bladzijden dik. Stap voor stap lees je de hoofdstukken en ontdek 

je nieuwe informatie of spannende gebeurtenissen. In een boek staan met gemak 20.000 tot 

80.000 nauwkeurig gekozen woorden in precies de juiste volgorde!  

Lezen: daar moet je iets voor doen! Het is een actieve vorm van denken, voorstellen en 

verbeelden.  

Zo trainen we onze hersenen om structuren te overzien en te begrijpen. 

Van lezen word je dus slimmer!!!!!!!!!!!!  

Bij sport of het bespelen van een instrument, vinden we het logisch dat je moet trainen om 

beter te worden. Je moet kilometers maken én volhouden… zo is het ook met lezen:  

“trainen en kilometers maken dan train je vanzelf ook je denkvermogen” 

Zo krijg je er meer plezier in en ga je als vanzelf nóg harder trainen! 

#Dus 10 tips: lezen, lezen, lezen, lezen, lezen, lezen, lezen, lezen, lezen, lezen  

Fijne leesvakantie allemaal! 

Deze tekst is bewerkt    Leesniveau AVI PLUS voor groep 6  

Bron: https://www.zwijsen.nl/inspiratie/van-lezen-word-je-slimmer   

Tennisles voor groep 3 t/m 8 (14 maart 2019)Lunchtrommel 

Donderdag 14 maart 2019 zijn wij door de tennisvereniging Miland voor een kennismaking les 

tennissen in plaats van de gewone gymles. Die uitnodiging nemen we natuurlijk graag aan, 

want de afgelopen jaren is wel gebleken dat de kinderen deze lessen superleuk vinden. Voor 

deze lessen is het handig om uw kind kleding aan te doen wat voor buitensporten geschikt is. 

Verder is het goed om te weten dat er niet met voetbalschoenen met noppen getennist mag 

worden. Elke andere sportschoen is prima! 

https://www.zwijsen.nl/inspiratie/van-lezen-word-je-slimmer


 

NL doet 

Op zaterdag 16 maart 2019 is het weer “NL doet”. (Let op, dit is een andere datum dan op de 

jaarkalender staat!). 

U kent vast deze landelijke vrijwilligersactie van het Oranjefonds. Onze school heeft zich (net 

als vorig jaar) aangemeld bij NL doet. 

Wij willen deze landelijke actie aangrijpen om met elkaar enkele klussen in en rond de school 

op te pakken. We hebben dit gepland van 09:00-12:00 uur (koffie om 08:45 uur) . 

 

De ‘buitenboel’ 

De jaarlijkse schoonmaak 

van de buitenboel zullen 

we die ochtend gaan 

uitvoeren: houtwerk 

schoonmaken, ramen 

zemen, groenstroken 

snoeien en de bestrating 

om de school ontdoen van 

‘groen’. 

 

Wilt u liever verven? 

Dat kan! Onze gang staat op de planning. Het houtwerk moet voorzien worden van een fris 

likje verf. 

 

Doe mee! 

De school zorgt die dag voor een kluslijst, benodigd materiaal en koffie. U hoeft zich alleen 

maar op te geven via www.nldoet.nl (zoek klus op Zegveld) of 

rechtstreeks https://www.nldoet.nl/klus/buitenschoonmaak-en-verven  Een mailtje 

naar nldoet@jorai.nl is ook voldoende! 

Wanneer u niet de gehele ochtend aanwezig kunt zijn, dan kunt u zich ook aanmelden voor 

een gedeelte van de ochtend. Het is al fijn als u uw betrokkenheid toont. Er is kinderoppas 

aanwezig! 

http://www.nldoet.nl/
https://www.nldoet.nl/klus/buitenschoonmaak-en-verven
mailto:nldoet@jorai.nl


 

 

 

Groep 1 en 2, 

Project: hoera, we krijgen twee baby's 

De afgelopen weken zijn we weer heel druk geweest. De babykamer moest in orde gemaakt 

worden. Behang maken, een wiegje, de box, want we kregen een tweeling. Een jongen en een 

meisje, feest in de klas! 

 

De kleine Tirse Kastelein is bij ons in de klas geweest. Haar moeder deed haar in bad bij ons. 

Natuurlijk mochten onze baby's daarna ook iedere dag in bad, warm water en sop........de 

kinderen genoten hiervan!  

 

Er is ook veel geleerd, wat een echo is, waarom je een navel hebt, wat het verschil is tussen 

een jongen en een meisje, waarom er een kruik in het wiegje ligt en nog veel meer. 

Een project waar we van genoten hebben! 

 



 

Groep 4 

Wij zijn als afsluiting van het thema de luchthaven naar Schiphol geweest.  

We hebben de afgelopen weken van alles geleerd over de luchthaven en de mensen die daar 

werken. Het is natuurlijk pas echt leuk als je dan met de klas gaat kijken op Schiphol. Dat 

hebben we dan ook gedaan.  

 

Kijken bij de incheckbalies en naar de vliegtuigen die komen en gaan. We hebben in een 

vliegtuig gezeten dat daar staat en daarin was heel veel te lezen over vliegtuigen.  

Op school hebben we een verhaal geschreven over wat we hebben gezien en gedaan op 

Schiphol. Het was een leuke dag! 

 

 

 

 

 



 

 

Groep 5 

Afgelopen maanden zag het lokaal van groep 5 er anders dan normaal. In het lokaal groeiden 

namelijk verschillende tulpen. Na de kerstvakantie werden de bollen gepoot. Elke dag 

bekeken de kinderen  hoeveel de tulp gegroeid was, dat hielden ze bij in een groeigrafiek.  

 

Toen de tulp na 4 weken groeien eindelijk in bloei stond, zijn de tulpen mee naar huis gegaan. 

Zo konden andere gezinsleden ook genieten van de bloem. Eén van de biologielessen werd 

gegeven door een gastdocent. Deze bollenveredelaar leerde de kinderen hoe een tulpenbol er 

van binnen uitziet (het bloempje met de meeldraden en stamper zit midden in de bol 

verstopt) en hoe lang het duurt voordat een nieuwe tulp gegroeid is (het duurt 4 jaar voordat 

de bol bloeit).  

 

Met aardrijkskunde hebben de kinderen geleerd hoe de bloemen van de tulpenteler geveild 

worden op de veiling en verkocht bij de bloemist. Met geschiedenis maakten de kinderen 

kennis met de tulpengekte in de gouden eeuw en leerden ze waar de tulp oorspronkelijk 

vandaan komt.   

 

Groep 7 in het Rijksmuseum 

Hoe rook vroeger het atelier van Rembrandt? Vraag maar aan de leerlingen van groep 7! 7 

februari volgden we een actieve rondleiding, waarbij we kennismaakten met het dagelijkse 

leven uit de Gouden Eeuw. Met als hoogtepunt natuurlijk De Nachtwacht, waarop van alles te 

ontdekken viel: Van een selfie van de schilder tot aan beschadigingen met een mes in 1975. 

 

 



 

 

Groep 8 kan echt goed samenwerken….. als het moet!!! 

De afgelopen weken is er heel wat gebeurd in groep 8. Allereerst is het project “Jezelf de 

Baas” van de Move-Academy afgerond waar meester Jop en ook meester Rens met veel 

plezier op terugkijken.  

Want eerlijk is eerlijk: als het moet, kan groep 8 echt goed samenwerken. 

 

Dat was ook goed te zien bij het maken van de Valentijnskrant waar de kinderen met 

enthousiasme aan hebben gewerkt.  

Al heel snel was de krant gevuld met een Valentijnskaart, strip, woordzoeker, een love song, 

verkeringstips (the do and don’ts, Valentijn weetjes en spreuken, knutsel en bak ideeën en 

zelfs reclame gericht op de liefde en Valentijn.  

Onverwacht samen werken kunnen ze ook heel goed. Op een gegeven moment zei meester 

Rens in de klas : “Het duurt te lang”….  

En spontaan ging groep 8 samenzingen: 

“We staan hier al een tijdje.. En we moeten door.. dus voor de laatste keer het spijt me… Het 

duurt te lang… Wow, oh…Het duurt te lang… We staan stil… Wat jij wil, wat ik wil… Het duurt 

te lang”  

Meester Rens begreep er niets van, maar hij weet nu dat dit dus een populair liedje is. Één 

ding werd hierdoor ook wel duidelijk: de musical van groep 8 wordt een gigantisch, fantastisch 

en geweldig spektakel. ;-)  



 

 


