Zegveld, januari 2017
In de maand december is door verschillende vrijwilligers hard gewerkt in de school. Voor de
vakantie zijn er boekenplanken bevestigd in het zorglokaal. Hierdoor kunnen alle leesboeken bij
elkaar staan.
In de kerstvakantie is de gang naast de groepen 1 / 2b, 3 en 4 geverfd. Nu is daar dezelfde frisse
uitstraling als in de hal. Thijs Angenent, Dirk Spaanderman, Arend Jakob van der Knaap en Rinus van
der Does hebben daar heel wat uurtjes aan besteed. Ook is het personeelstoilet bij het keukentje
gerenoveerd door Ron Kuijer en Peter Spaanderman.
Wat zouden we zijn zonder vrijwilligers?
Namens alle leerlingen en leerkrachten…hartelijk dank voor jullie inzet!
Nelleke van Dijk

Belangrijke data
Dinsdag 24 januari

Bestuursvergadering

Maandag 6 februari

Start “enkele” groepen 3, 4, 5, 6, 7 en 8

Vrijdag

Peuterspelen

10 februari

Personeel
Vanaf woensdag 11 januari hoopt juf Vivian in groep 4/5 te werken.
Hieronder stelt zij zich voor:
‘Mijn naam is Vivian Hoogeveen en ik ben 22 jaar oud. Ik woon in
Kamerik samen met mijn ouders, mijn zusjes en mijn broertje. In mijn
vrije tijd ben ik vooral bezig met korfbal. Sinds 1 juli 2016 ben ik
afgestudeerd als leerkracht basisonderwijs. Vanaf de zomervakantie
tot de kerstvakantie ben ik werkzaam geweest op een basisschool in
Reeuwijk. Na de kerstvakantie ga ik aan de slag in groep 4/5 op de
Jorai. Mijn werkdagen worden woensdag, donderdag en vrijdag. Ik kijk uit naar een fijn en goed
halfjaar met de kinderen en de ouders. ‘

Groetjes, Vivian Hoogeveen

Leerlingen
In de kerstvakantie is Joost Loenen 4 jaar geworden. Chanelle Kastelein en Faemke van de Werff
mochten op 10 januari deze leeftijd bereiken. Voor de kerstvakantie hebben Joost, Chanelle en
Faemke al een aantal keer meegedraaid op school. Nu zitten ze echt in groep 1. Aan het einde van
de maand komt Nina Westerink ook naar school. We hopen dat jullie allemaal snel gewend zijn.

Nieuwjaarsreceptie
Maandagochtend 9 januari zijn we gestart met een ”nieuwjaarsreceptie” bij de ingang van groep 1 /
2. Veel ouders en kinderen hebben we de hand geschud en het beste voor 2017 kunnen wensen. In
de hal was koffie en thee voor de ouders. Ook hier werd goed gebruik van gemaakt. Voor wie we
niet gesproken hebben…nog de beste wensen voor 2017!

Informatieavond 21 juni
Op woensdagavond 21 juni hopen we de jaarlijkse informatieavond te houden. Deze
informatieavond wordt georganiseerd door bestuur, MR en leerkrachten. Wilt u deze avond alvast
in uw agenda noteren? Verdere informatie volgt nog.

Start “enkele”groepen
In de jaarkalender staat aangegeven dat de enkele groepen op 13 februari zullen starten. Bij nader
inzien lijkt het ons beter om een week eerder te starten, aangezien juf Carolien en juf Tanneke dan
al beschikbaar zijn. In plaats van de combinatiegroepen kunnen we dan werken met enkele groepen
3, 4, 5, 6, 7 en 8. De groepen 1 / 2a en 1 / 2b blijven op dezelfde manier verder gaan.
Zoals in de jaarplanning staat aangegeven hopen we op vrijdag 10 februari de rapporten aan de
leerlingen van groep 3 tot en met 8 mee te geven. Ook blijven de data van de ouderavonden staan
op maandag 13 en woensdag 15 februari voor groep 1 tot en met 4, 6 en 7. Deze gesprekken
worden geleid, door de leerkracht bij wie uw kind in de combinatiegroep zat. Juf Carolien (groep 4)
en juf Tanneke (groep 7) hopen zoveel mogelijk bij de gesprekken over hun nieuwe leerlingen
aanwezig te zijn. De adviesgesprekken voor groep 8 staan gepland op dinsdag 14 en donderdag 16
februari. Nadere informatie volgt nog!
Juf Mieke hoopt enkele weken naar Nieuw Zeeland te gaan, in verband met het huwelijk van haar
zoon. De gesprekken voor groep 5 zullen daarom plaats vinden op dinsdag 7 maart.

Overblijven
Vanaf april hopen we over te gaan op een digitaal inschrijf- en betalingssysteem. Dit op verzoek van
veel ouders. Verdere informatie volgt in de maandbrief van februari en maart. Tot april kunnen de
leerlingen voor het overblijven gebruik maken van de bekende overblijfbonnen. Deze zijn te koop
op maandag 6 februari en maandag 6 maart (vanaf 8.20 uur in de hal).

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 NL doet. 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 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 vervolgd.

Peuterspelen
Vrijdag 13 januari zijn wij gestart met Peuterspelen. Na een intensieve periode van voorbereiden
was het spannend of er belangstelling zou zijn. Die was er! Veertien peuters waren present. De
ochtend is prettig verlopen. Terugkijkend stellen we vast dat dit een succesvolle start was. Meer
info over peuterspelen kunt u vinden op de flyer onderaan deze maandbrief en op de site:
www.jorai.nl/info/peuterspelen.php

