Nieuw marmoleum in de hal

Zegveld, 6 januari 2016

Als kind kon ik genieten van het moment dat mijn oude schriftje vol was en ik een nieuw schrift mocht
uitzoeken. Ik had dan het voornemen om elke letter heel mooi te gaan schrijven en in het hele schriftje geen
fout te maken. De eerste bladzijden hield ik dat nog wel vol, daarna verviel ik al weer snel in m'n oude
schrijfgewoonten.

Opnieuw beginnen. Bij God kan het elke dag. Misschien kent u het verhaal van “de verloren zoon”. Toen de
jongen besloot na een lange periode terug te gaan naar huis, zag hij zijn vader op de uitkijk staan. Zo is God
voor mensen: een Vader die op ons wacht. We hoeven niet te wachten tot een schriftje vol is, of tot het jaar
voorbij is. We mogen steeds weer bij Hem komen en opnieuw beginnen.
Ik wens u Gods Liefde voor elke dag van 2016!
Nelleke van Dijk

Belangrijke data
4 januari
6 januari
8 januari
11 januari
12 januari
18 januari
25 januari
29 januari

Overblijfbonnenverkoop
Nieuwjaarsreceptie, uitnodiging zie hieronder
Luizencontrole
Ouderraad, Medezeggenschapsraad
Bestuursvergadering
Informatieavond ‘Combinatie groep 4/5, 5/6’
Informatieavond Ouderenquête
Studiedag: alle leerlingen zijn vrij

Nieuwe leerlingen
In december is Dylan Brak vier jaar geworden en bij ons op school gekomen. Anne Renate Vonk was jarig in de
kerstvakantie en zit sinds maandag ook in groep 1/ 2. In januari worden Tessa Mulder en Jesse Kastelein 4 jaar
en zullen na twee wenochtenden ook bij ons op school komen. We wensen jullie alvast een fijne verjaardag
en.... natuurlijk veel plezier op school!
Dylan, Anne Renate, Tessa en Jesse: We hopen dat jullie je snel thuis voelen in groep 1 / 2!
Informatieavond Combinatiegroepen 4 / 5 en 5 / 6
Op maandagavond 18 januari willen we de ouders van de groepen 4/5 en 5/6 informeren over de wijze waarop
we, na de voorjaarsvakantie, les gaan geven in desbetreffende groepen. Deze avond zal zijn van 19.30 uur tot
20.15 uur.
Informatieavond Ouderenquête
Graag nodigen we u uit voor het bespreken van een aantal stellingen naar aanleiding van de uitslag van de
ouderenquête. We zijn zeer tevreden dat 47% van de ouders de enquête heeft ingevuld. Ook zijn we heel blij
met de uitslag: op alle onderdelen een voldoende! Om helder te krijgen waar u als ouders aan dacht bij het
invullen van de vragen, willen we graag met u in gesprek gaan.
Tijdens een informatiemoment zal een korte toelichting op de werkwijze, aanpak en uitslag van de enquête
zijn. Vervolgens zal aan de hand van stellingen, over de vragen met de laagste scores, uw inbreng gevraagd
worden. Deze opmerkingen en aanbevelingen zullen met het bestuur en team besproken worden. Zij zullen u
op een later tijdstip informeren welke punten nadere actie vragen.
Van harte welkom op maandagavond 25 januari, van 20.00 uur tot 21.00 uur in de hal!
Personeel
Misschien is het u al opgevallen, maar we hebben een klusopa! Thijs Angenent wil ons helpen bij
werkzaamheden, zoals klusssen, snoeien en oud papier ophalen. Thijs, we zijn blij met je hulp!
Vanwege het grote aantal kleuters in de maanden januari en februari,
hebben wij gezocht naar een onderwijsassistent. Juf Andrea zal de
leerkrachten komen ondersteunen. Omdat zij ook de gymbevoegdheid
heeft, zal zij ook gymles gaan geven.

Studiedag 29 januari
Op deze studiedag willen we, ons als team bezinnen op de vraag wat onze visie op onderwijs is. Dick den
Bakker van Verus zal ons deze dag begeleiden.
Tijdens de ouderavond van 22 maart zal Dick ook aanwezig zijn om van ouders te horen wat zij belangrijk
vinden voor het onderwijs op de Jorai.
Met deze informatie zal het bestuur kijken of de huidige visie nog dekkend is. Daarnaast willen we de
informatie gebruiken om een nieuw logo te ontwikkelen en de PR aan te passen.
Schooltijden
Sinds de zomervakantie gaan de schooldeuren om 8.25 uur en 13.10 uur open (voorheen was dat om 8.30 en
13.15 uur). Als leerkrachten zijn we blij met deze verandering. Nu kunnen we om 8.30 uur en 13.15 uur
beginnen met de lessen.
Wilt u als ouders zorgen dat u steeds op tijd uw kind naar school laat gaan of brengt en op tijd weer het
(kleuter) lokaal verlaat?
Ik werk zelfstandig!
Zelfstandig leren en werken is belangrijk, op school en ook thuis.
Bij veel leeractiviteiten op school gaan de kinderen zelfstandig aan het werk na uitleg (instructie) en
gezamenlijke inoefening.
De werkopdracht staat op het bord of op een takenbriefje. De leerling gaat aan de slag met steeds weer de
uitdaging om goed, vlot en stil te werken. Het leerdoel van dat moment staat centraal!
Bij een lastige som of opdracht gaat de leerling eerst zelf proberen een oplossing te vinden. Komt hij/zij er niet
uit dan kan er heel zachtjes aan de “buur” om hulp gevraagd worden. Of er wordt een hulpkaartje neergelegd,
zodat de juf/ meester ziet dat er begeleiding nodig is. Of een andere variant die afgesproken is in de klas.
Doorgaan met afgesproken vervolgopdrachten als je “vastloopt” is ook een goede manier om de werktaak zo
goed mogelijk uit te voeren.
Zelf dus “lekker” werken en leren in de klas samen met klasgenoten én leerkracht. Leren dat je zelf nadenkt
over de oplossing en soms iemand naast je helpt om verder te gaan.
Met elkaar zijn we zo een lerende groep.
In het nieuwe jaar gaan we hier verder mee aan de slag !
Geboren
Op 6 december hebben Nick en Sven Beuckens uit groep 4 een
broertje gekregen: Jan Jelle. Dat ze trots zijn, zult u wel begrijpen
en kunt u zien op de foto. Johan, Jelline, Nick en Sven, van harte
gefeliciteerd met jullie zoon en broertje!

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
Iedereen is van harte welkom!

Datum: D.V. woensdag 6 januari 2016.
Aanvang: 20.00 uur (in het speellokaal).
Er wordt gezorgd voor een hapje & een drankje.

We zien u graag de 6e!
het Bestuur School met de Bijbel ‘Jorai’
P.S. Graag willen wij deze avond alle vrijwilligers een aardigheidje overhandigen.

