Zegveld, december 2016
December heeft zo zijn mooie momenten: met elkaar Sinterklaas vieren. We leven in de
Adventsweken en over enkele weken hopen we de geboorte van de Heere Jezus te gedenken.
Ook in de natuur zijn prachtige momenten. Het deed me denken aan een lied, waarmee we pas de
teamvergadering zijn begonnen:
God en God alleen
Hij is de Bron van alles om ons heen
Elke kleur en elke vorm
De stilte en de storm
‘t Is God en God alleen
Nelleke van Dijk

Belangrijke data
12 december

Overblijfbonnenverkoop (in de hal)

13 december

Bestuursvergadering
Medezeggenschapsvergadering

21 december

Kerstfeestviering groep 1 t/m 4, Milandhof

23 december

Kerstfeestviering groep 5 t/m 8 in de school (’s middags)

27 december

Start kerstvakantie

9 januari

Eerste schooldag in 2017
Nieuwjaarsreceptie 8.20 uur (zie hieronder)

Personeel
Al langere tijd is (juf) Marianne van der Zwan (groep 4/5) ziek. We zijn blij dat juf Mieke Meijer op
woensdag kan werken en Annemarie Vennik op donderdag en vrijdag kan invallen, tot en met de
kerstvakantie.
Omdat Marianne per 1 januari 2017 haar ontslag heeft genomen, is Vivian Hoogeveen
aangenomen. Vivian woont in Kamerik en werkt momenteel (tijdelijk) in Reeuwijk. Zij hoopt na de
kerstvakantie op woensdag, donderdag en vrijdag in groep 4/5 te gaan werken. In de volgende
maandbrief zal zij zich verder voorstellen.

Geboren
Op 13 november hebben Elise ( groep 4) en Ilana ( groep 1/2a) een zusje gekregen: Elena
Donselaar. Bij Amy (groep 6) en Lynn (groep 1/ 2a) is zondag 4 december een zusje geboren: Nina
van Es. Van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie zusjes!

Leerlingen
In de afgelopen maand zijn Jonathan Dros en Brent van Dam begonnen in groep 1b. We hopen dat
jullie snel gewend zijn bij ons op school.
Boaz Kwakernaak (groep 3) gaat vanaf 6 december naar de Keerkring. Boaz, het zal wel even
wennen zijn om naar een nieuwe school te gaan. We wensen je een goede tijd op de Keerkring.

Kerstfeest
Elk jaar vieren we kerstfeest in de Milandhof. Dit jaar is groep 1 t/m 4 aan de beurt. Op woensdag
21 december gaan om 18.45 de deuren open. Om 19.00 uur begint het kerstfeest. In de Milandhof
is oppas voor de kinderen die geen viering hebben en de jongere niet schoolgaande kinderen.
Voor speelgoed voor de jongste kinderen wordt gezorgd. Willen kinderen van groep 5 tot en met 8
zelf een leuk spel oid meenemen?
We willen u vragen geen foto’s te maken. Als school maken we foto’s die we op de site hopen te
plaatsen.
Op vrijdag 23 december vieren de leerlingen van groep 5,6,7 en 8 ’s middags gezamenlijk het
kerstfeest in de school.

Gladheidsbestrijding (herhaling!)
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 Nelleke van Dijk (directie@jorai.nl).

Nieuwjaarsreceptie
Omdat de afgelopen jaren de opkomst niet zo hoog was, hebben we gezocht naar een andere
manier om een ieder een goed nieuwjaar te wensen. Op maandag 9 januari zal de
nieuwjaarsreceptie in een nieuwe vorm plaatsvinden. Vanaf 8.20 uur komen alle leerlingen met
ouders bij de ingang van de groepen 1 en 2 naar binnen. Hier zullen de leerkrachten staan en
kunnen we elkaar de hand schudden. Als u uw kind in de klas hebt gebracht, kunt u in de hal een
kopje thee of koffie drinken.
De andere ingangen zullen die ochtend dicht blijven.

Verkeersveiligheid
Graag noteren wij enkele aanwijzingen om de verkeersveiligheid rondom school te vergroten.
Voor uw kinderen en die van anderen.
In algemene zin verwijzen wij u naar ons verkeersveiligheidsplan. Dit kunt u lezen op
http://jorai.nl/info/downloads
Veel zaken gaan erg goed door uw medewerking en oplettendheid. Andere zaken kunnen
verbeterd worden.
 Wilt u de gele lijnen rond school respecteren? Die gele lijnen willen ook hier zeggen (net als in
de rest van ons land): geen auto parkeren op de weg, en uiteraard ook niet (half) op de stoep. U
kunt in ons verkeersveiligheidsplan zien waar u wel veilig uw auto kunt parkeren.
 Het is wenselijk dat u bij het ophalen van uw kind op de stoep wacht en de weg dus vrijlaat.
Voor het lokaal van groep 1/2A is ruimte genoeg om even te wachten. Het zou fijn zijn als u daar
gebruik van maakt!
Om 12:00 uur is het vaak druk. Soms heeft zich rond de paaltjes een rij gevormd waar niemand
meer door kan. Wat zou helpen is, dat de eerst aanwezigen iets voorbij de paaltjes gaan staan. Zo
kunnen ouders na u achter u aansluiten op de stoep i.p.v. op de weg te moeten staan.
 Als u met de auto naar school komt zou het de veiligheid verbeteren als u allen de Nieuwstraat
via de Hoofdwegzijde betreedt. Zo creëren wij een stroom die lijkt op eenrichtingsverkeer. Dit
maakt het verkeer overzichtelijk voor lopende en fietsende kinderen. Zie ook het
verkeersveiligheidsplan.
Hartelijk dank voor uw medewerking!

Nieuw logo
Zoals u kunt zien (en al eerder heeft kunnen lezen) hebben we een nieuw logo gekozen! We zijn
erg blij met het werk van de logocommissie. Ons nieuwe logo laat zien wie wij zijn: een christelijke
basisschool uit Zegveld die open staat voor alle kinderen.
Het nieuwe logo is doorgevoerd in onze digitale uitingen. Binnenkort zal ook op ons drukwerk het
nieuwe logo te zien zijn. In maart 2017 zal de gevel volgen. Wordt vervolgd dus!

Coop actie doekoe!
Woensdag 30 november heeft groep 6 / 7 de cheque in ontvangst genomen: €302,20 euro!
Binnenkort hopen we met deze leerlingen te kijken wat we van het ontvangen bedrag zullen
bestellen.

NLdoet
Op zaterdag 11 maart 2017 is het weer “NL doet”. U kent vast deze
landelijke vrijwilligersactie van het Oranjefonds.
Onze school heeft zich ook aangemeld bij NLdoet. Wij willen deze
landelijke actie aangrijpen om met elkaar allerlei klussen in en rond de school op te pakken.
Vooralsnog hebben we dit gepland van Vooralsnog hebben we dit gepland van 08.30-12.30 uur.
De jaarlijkse schoonmaak van de buitenboel zullen we die dag gaan uitvoeren. Andere klussen die
we die dag met elkaar kunnen doen zijn bijvoorbeeld tuin- en straatklussen, schilderklussen,
opruimklussen etc. De school zorgt die dag voor een kluslijst, benodigd materiaal, koffie en een
lunch.
U hoeft zich alleen maar op te geven via www.nldoet.nl (zoek klus op Zegveld) of rechtstreeks
www.nldoet.nl/klus/20752 Een mailtje naar nldoet@jorai.nl is ook voldoende! Wordt vervolg.

(Scroll nog even verder... U ziet daar onze flyer over Peuterspelen die de
komende weken in ons dorp zal worden gezorgd.)

