
 
 

Zegveld, november 2016 
 
Iedere eerste woensdag van November is het dankdag.  
 
Op school staan we deze week ook stil bij dankdag. Vanwege de kinderdienst op woensdagmiddag, komt 
dominee Overeem op dinsdag langs om in elke groep te vragen of er nog dankpunten zijn. Op dankdag zelf 
vertellen we een Bijbelverhaal (Ruth 3 en 4), wat aansluit bij het onderwerp van de dienst ’s middags (Ruth 1 
en 2). 
 
Wat goed om stil te staan bij wat we allemaal krijgen: de zon, een glimlach, onderdak,… 
Meer dan we zelf beseffen.  
 
Nelleke van Dijk 
 
Belangrijke data 
 
Woensdag  02 november  Dankdag 
Maandag  07 november  Overblijfbonnenverkoop (vanaf 8.20 uur in de hal) 
Vrijdag  11 november  November rapport gaat mee, met de groepen 3 t/m 8 
Maan- woensdag 14,16 november Contactavond (voor alle ouders) 
Dinsdag  15 november  Bestuursvergadering 
Maandag  28 november  Medezeggenschapsraad  
Maandag  05 december  Sinterklaasfeest :14.15 uur uit! (alle kinderen eten op school) 



 

Geboren 
 
Op 13 oktober heeft Danieke Verboom (groep 1 / 2 a) een broertje gekregen: Jarno.  
 
Op vrijdag 28 oktober is in het ziekenhuis Dailey de Wit geboren. Dailey is een broertje van Keano (groep 3 / 4).  
 
We wensen de ouders van Jarno en Dailey God’s Zegen en Liefde bij het opvoeden van de jongens. 
 
 
Nieuwe leerlingen 
 
Op maandag 26 oktober is Nikki Kraak in groep 1 / 2 b begonnen. Nikki heeft eerst in Utrecht op school 
gezeten. In oktober is ze verhuisd naar Zegveld en bij ons op school gekomen. 
Nikki, we wensen je een goede tijd bij ons op school! 
 
 

Stagiaires 
 

Ik ben Anneline Breure. Ik ben 17 jaar en ik woon in Waarder. In mijn vrije tijd ben ik 
graag actief en creatief bezig. Ik zit in het eerste jaar van de pabo in Gouda. Daarom 
hoop ik een aantal weken stage te komen lopen hier op school, in groep 4/5. Ik hoop dat 
ik hiervan veel zal leren, zodat ik over een aantal jaar zelf voor de klas kan. Ik heb al heel 
veel zin om te gaan beginnen! 

 
 
 
 
 
Mijn naam Lisa van der Kooij en ik loop van 31 oktober tot en met 11 november stage 

in groep 3/4. De rest van het schooljaar ga ik nog naar drie andere groepen.Ik ben 18 

jaar en woon in het altijd mooie Woerden. Hier ben ik geboren en getogen. In deze 

mooie plaats ga ik ook naar de kerk. Vanaf de brugklas was het voor mij duidelijk dat ik 

naar de pabo wilde. Daarvoor moest ik op de middelbare school wel hard mijn best 

doen. Nu zit ik in het eerste jaar van de Pabo op Driestar Educatief in Gouda. Dit is mijn 

eerste stage en ik heb er veel zin in! Ik hoop hier veel te leren over de omgang met 

kinderen. Bijvoorbeeld waar de grens ligt tussen waarschuwen of laten gaan.  

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om hele einden te fietsen. Ik fiets dan vaak naar een 

bepaalde stad of dorp zoals Amsterdam, Katwijk aan Zee of Hazerwoude-dorp en dan 

fiets ik langs een andere stad weer terug. Ook houd ik van lezen. 

Ik hoop een leuke en leerzame stage te lopen hier op de Jorai! 

 
Fotograaf Koch 
 
Op de groepsfoto van een aantal groepen staan de verkeerde jaartallen genoemd. Daarom krijgt elke leerling 
deze week een groepsfoto met goede jaartallen – gratis. 
 
 
Logopedie op de Jorai 
 
Vanaf november 2016 zal er de mogelijkheid zijn om logopedie te volgen binnen  de schoolmuren van uw 
basisschool. Silderhuis Logopedie verzorgt dit en is blij met de nieuwe samenwerking. Hieronder kunt u meer 
lezen over Silderhuis Logepedie. 
 



 

We hebben een jarenlange ervaring opgebouwd als het gaat om  logopedische zorg. Tevens zijn er meerdere 
behandellocaties, werken we met een team van logopedisten en worden we administratief ondersteund door 
onze secretaresse. Ik verwijs u graag naar onze website: www.silderhuislogopedie.nl. Mocht u uw kind willen 
aanmelden of meer informatie willen, dan kan dat bij de leerkracht, via het contactformulier op de website, 
maar ook telefonisch. Ons centrale telefoonnummer is 0184-613782 en we zijn elke werkdag bereikbaar van 
8:30 tot 13:30. 
 
Dieke Benjamin zal de logopedie verzorgen op school. In eerste instantie op de maandag en de 
donderdagmorgen. Dieke is naast allround logopedist onder andere dyslexiebehandelaar en gespecialiseerd in 
lees- en/ of spellingsproblemen. Met school is afgesproken dat alle kinderen 
halverwege groep 2 gescreend zullen worden op de leesvoorwaarden. U ontvangt 
daar ter zijner tijd meer informatie over als groep 2 ouder. 
 
Omdat wij contracten hebben met alle zorgverzekeraars wordt de logopedie volledig 
vergoed, wel is het zo dat er sprake moet zijn van ouderbetrokkenheid. Dit vraagt 
niet alleen de zorgverzekeraar, maar vergroot tevens het behandeleffect. 
Graag willen we ons  persoonlijk bij u introduceren. We zullen dan ook samen met 
de directie een moment plannen waarover we meer over onszelf vertellen en ook 
over  logopedie. Hierover krijgt u dus ook nog bericht. 
Wellicht tot ziens. 
 
Dieke Benjamin, logopedist en dyslexiebehandelaar 
Ilona Silderhuis, praktijkeigenaar 
        
 
Kinderen leren van en met elkaar! 
 
(Basisopstelling in de klas.- Tafelgroepjes- tafelrijtjes) 
 
Het is belangrijk dat kinderen in de klas samen kunnen 
werken. Want ze leren van en met elkaar! Een 
doordachte klasindeling speelt hierbij zeker een rol. 
 
Uitgangspunten die we tijdens de federatie-studiedag 
in september hebben besproken: 
Start met een doordachte basisopstelling in je groep. 
Bijvoorbeeld met tafelgroepjes van vier, vijf of zes 
leerlingen. Binnen de tafelgroep maak je 
schoudermaatjes die samen aan een opdracht kunnen 
werken. Kinderen mogen met de rug naar de 
leerkracht werken als ze daarna hun stoel weer 
draaien als de leerkracht verder gaat met de les en/of 
een verhaal. Voordeel van groepjes t.o.v. rijen is dat er 
meer ruimte ontstaat voor de juf, meester en leerlingen om een rondje te lopen, te helpen, na te kijken, 
samen te werken en een kring te maken. Soms is het toch nodig om de de tafels in rijtjes op te stellen zodat er 
gewerkt kan worden tijdens toets, dictee of andere individuele taak. Na wat oefenen schuiven de kinderen de 
tafels zo in de positie die nodig is. In het begin is het een soort verhuizing maar na een paar keer proberen, 
gaat dit steeds vlotter en vanzelf! 
 
Op deze manier proberen we met elkaar flexibel en vlot te werken op verschillende plaatsen met verschillende 
klasgenoten (ook zelfstandig achter de laptop buiten het lokaal). Zo leren we met elkaar en... ontwikkelen we 
een goede werkhouding en taakgerichtheid. 
 
 

http://www.silderhuislogopedie.nl/


 

Nieuw logo ”Jorai” 
 
In maart j.l. heeft de PR-commissie (Bea Pak, Rens Boogaard en Steffan Pak) opdracht gekregen een nieuw 
logo te ontwerpen voor de school.  
 
Deze commissie heeft vervolgens een zogenaamde logocommissie ingesteld om als “denktank” dit proces te 
begeleiden. Om te beginnen heeft de commissie verschillende geledingen (MR, OR, team en bestuur) 
gevraagd, input te geven over de vormgeving van dit nieuwe logo middels een enquête. 
Er werd gevraagd naar o.a. de uitgangspunten, toepassing van de naam “Jorai’, beelden en het kleurgebruik. 
Met de gegevens uit de enquête is de commissie vervolgens aan de slag gegaan en zijn de eerste ontwerpen 
 door Steffan Pak gemaakt.  
 
In de vergaderingen die volgden, zijn de ontwerpen vervolgens nader besproken, verworpen of verder verfijnd. 
Uiteindelijk heeft de commissie ingestemd met twee concept ontwerpen. Deze twee concepten zullen in de 
komende weken worden bekeken door het team, de MR, de OR, het bestuur en een vertegenwoordiging van 
leerlingen. De bevindingen van deze vijf geledingen, zullen resulteren in het nieuwe logo. 
 
Binnenkort hopen we u het nieuwe ontwerp te kunnen laten zien. Vervolgens zal het nieuwe logo in de 
maanden daarna overal worden doorgevoerd.  
 
De logocommissie bestaat uit de volgende personen: Petra Haring, Agnes Vonk (beiden MR), Rens Boogaard, 
Bea Pak (beiden leerkrachten), Mark Bruijn en Steffan Pak (beiden bestuur) 
 
 
Nieuwe rapporten 
 
Ons huidige rapport is aan vervanging toe. Uw kind zal daarom op 11 november thuiskomen met een nieuw 
rapport. Dit zal zowel qua inhoud als vormgeving afwijken van het huidige rapport. 
 
In navolging tot veel scholen stappen ook wij, over op een rapport dat voortkomt uit ons administratiesysteem 
ParnasSys. Dit rapport zal twee keer per jaar worden meegegeven in de maanden februari en juli. 
Op deze wijze hopen we beter aan te sluiten op de toetsmomenten van het CITO leerlingvolgsyteem. 
 
In november zal uw kind een soort tussenrapport meekrijgen. Dit rapport is een beknopte versie van de 
andere rapporten. Het geeft een eerste indruk van de prestaties en vorderingen van uw kind. 
Dit novemberrapport zal onder andere het uitgangspunt vormen voor de ouder- gesprekken van 14 en 16 
november. 
 
Het rapport zal tevens een andere vorm krijgen dan u gewend bent. Het wordt een losbladig systeem, 
gebonden in een map en het zal in de loop van de jaren aangevuld worden. Ook de uitdraai van het CITO 
leerlingvolgsysteem zal  twee keer per jaar in deze rapportmap worden opgenomen. 
 
Trots als we zijn op het nieuwe logo van school, zal deze op de voorkant van de map te zien zijn. 
 
 
Gladheidsbestrijding 
 
Wij zijn nog op zoek naar een aantal ouders, die ‘s morgens vroeg zout willen strooien, zodra het gevroren 
heeft. Als we weer met meerdere ouders zijn, kunnen we voor iedereen een vaste dag uitkiezen. Wij horen 
graag van u! Vragen of aanmeldingen bij Opgave bij Nelleke van Dijk (directie@jorai.nl). 
 
 
Zegveld Zorgt 
 
ZegveldZorgt organiseert in samenwerking met Jongerenopbouwwerk Jeugd-Punt een informatieavond over 
het onderwerp ‘Alcohol en Drugs. De avond is bedoeld voor ouders van groep 7 en 8. De informatieavond 



 

wordt gehouden op donderdag 17 november a.s van 20.00 uur tot 22.00 uur in Gasterij de Milandhof. Toegang 
is gratis. (voor meer info, zie poster op whiteboard bij de groepen 1 / 2). 
  
 
 
 

 


