Zegveld, 24 augustus 2018
Start van het nieuwe schooljaar,
De zomervakantie zit er bijna op. Aanstaande maandag hopen we samen met de
kinderen het nieuwe schooljaar te starten. Een jaar waarin er we volop in
ontwikkeling zijn. Werken met Chromebooks, een nieuw schoolplein, het
continurooster en nog veel meer! Het team van Jorai heeft zin in het nieuwe
schooljaar. Tot maandag 8.30 uur.
Continurooster,
Het nieuwe rooster zal even wennen zijn! Daarom kunt u onder de nieuwsbrief
nogmaals de dagindeling bekijken. Verder hebben we een grote koelkast
aangeschaft met bakken waarin uw kind zijn of haar eten en drinken in kwijt kan.
Vanaf maandag staat er bij iedere groep een bak. Geef vooral niet teveel eten en
drinken mee. Twee boterhammen is vaak al heel wat voor veel kinderen. Maakt u
met het eten gezonde keuzes voor uw kind? Ook voor de tussendoortjes vinden wij
dit als school belangrijk. Ook het toezicht in de grote pauze is rond. Kind en Co zal dit
samen met een aantal ouders verzorgen.

We willen u vragen om uw kind een maandag bij het lunchpakket een theedoek
mee te geven. Deze hebben de kinderen nodig voor het eten tussen de middag!
Groepsvorming,
Alle groepen beginnen volgende week met groepsvorming. Hier besteden we veel
tijd en aandacht aan. De kinderen doen diverse activiteiten die hiervoor nodig zijn.
Op de informatie-avond kunt u hier meer over horen! Één van de dingen die we gaan
doen is dat we iedere leerling een hand geven bij binnenkomst in de klas. Op deze
manier is er even persoonlijk contact tussen leerkracht en leerling. Wij vinden het
belangrijk dat ieder kind gezien wordt.
Chromebooks,
De groepen 5 tot en met 8 gaan werken met Chromebooks. Ieder kind krijgt op
school zijn eigen Chromebook. Tijdens de informatieavond kunt u zien hoe dit werkt
en wat we er allemaal mee doen.
De Informatie-avond,
De informatieavond is op dinsdag 4 september. Zet u dit met stip in uw agenda? Het
gaat tenslotte om uw kind! Er zijn dit jaar ontwikkelingen in de school die u niet mag
missen. Ook de leerkracht van uw kind steekt veel tijd in het voorbereiden van deze
avond. We hopen u op deze avond te ontmoeten. In de 1 e schoolweek krijgt u nog
een speciale uitnodiging.
Kleurplaat,
Heb je in de vakantie de kleurplaat gekleurd? Lever deze dan maandag in bij je juf of
meester! We zijn benieuwd naar jullie kleurplaten!
Van de bouwplaats,
In de vakantie zijn er nieuwe radiatoren geplaatst in de hal en de gangen. Op deze
manier hopen we er ook in de winter warmpjes bij te kunnen zitten. De vloeren zijn
allemaal in de was gezet. Onze schoonmaaksters hebben de grote schoonmaak
uitgevoerd. Ook hebben we nieuwe zonneschermen. Er is dus in de zomervakantie
hard gewerkt achter de schermen. Allen hartelijk dank daarvoor!
Werkdagen directeur,
Mijn vaste werkdagen zijn op maandag en dinsdag.
De woensdag en donderdag wissel ik af. Op deze manier zie ik alle leerkrachten.
Mocht dit in de loop van het schooljaar wijzigen dan hoort u dat van mij.
Een hartelijke groet namens het hele team,
Arco Grisnigt

Directeur ai Jorai

Hoe gaat het continurooster er precies uitzien?






8.30 uur begint de school
10.00 uur is er een kwartier pauze
11.45 uur pauze voor groep 5-8
(leerlingen groep 5-8 eten in de klas van 12.15 tot 12.30 uur)
12.15 uur pauze voor groep 1-4
(leerlingen groep 1-4 eten in de klas van 12.00 tot 12.15 uur)
14.00 uur einde van de schooldag

Hoe gaat het eten?







Het eten gebeurt in de klas met de eigen leerkracht
Samen eten is een sociaal moment in een ongedwongen sfeer
We proberen goed in de gaten te houden dat de kinderen opeten wat ze
hebben meegekregen.
Geeft u gezond eten mee? Als uw kind langzaam eet is het handig om in het
begin niet te veel mee te geven. De kinderen wennen snel aan met elkaar
eten in de klas en passen zich dan snel aan.
De school zorgt voor koelkasten en kratjes waar het eten in kan.

Wie houden er toezicht tijdens de grote pauze?




Er komt 1 pedagogisch medewerker van Kind en Co.
Deze is hoofdverantwoordelijk voor het toezicht op het plein en heeft de
leiding.
Er zijn twee ouders die samen met de pedagogisch medewerker toezicht
houden tijdens de pauze.

