Zegveld, januari 2018
Maandagmorgen 8 januari 2018 zijn we gestart met een ”nieuwjaarsreceptie” in de hal met
ouders leerkrachten, bestuur en kinderen. We hebben elkaar de hand geschud en elkaar een
goed 2018 gewenst. Na het samen aftellen werd, net als met oud en nieuw, “vuurwerk”
afgestoken in de vorm van confetti-kanonnen. Hierna gingen de kinderen naar de klas en was
er koffie en thee voor de ouders.
Voor wie we er deze morgen niet was of bij kon zijn:
Wij wensen u Gods zegen toe en de beste wensen voor 2018.

Belangrijke data
Dinsdag 16 januari

Start Flessenactie World Servants

Dinsdag 23 januari

Mevr. C. Schwaeber (directeur van een Joods Messias belijdende
school uit Israël) bezoekt onze school

23 januari t/m 3 februari

Nationale Voorleesdagen met op 26 januari 2018 voorlezen door
wethouder Ruud Niewold.

Vrijdag 9 februari

Rapport groep 3 t/m 8

Donderdag 15 februari
en dinsdag 20 februari

Rapportgesprekken groep 1 t/m 7

Maandag 12 februari
en dinsdag 13 februari

Eindadviesgesprekken groep 8

maandag 12 februari

Start van de “enkele” groepen 6, 7 en 8

Personeel
Vanaf 15 januari 2018 is er op onze school een tijdelijke directeur i.v.m. de afwezigheid van
directeur juf Nelleke. Het is dhr. Arco Grisnigt en u hij stelt zich hieronder aan u voor:
Beste ouder(s) en verzorger(s) van School met de Bijbel “Jorai”,
Vanaf maandag 15 januari zal ik de tijdelijke directeur zijn
op de school met de Bijbel “Jorai”.
Mijn naam is Arco Grisnigt, 41 jaar en woon samen met mijn vrouw
en kinderen op het eiland Tholen in Zeeland.
Ik ben 18 jaar actief in het basisonderwijs. Als leerkracht begonnen
en daarna 12 jaar directeur geweest. Sinds 2016 doe ik interim
opdrachten op scholen waar dit nodig is.
Inmiddels heb ik kennisgemaakt met het bestuur, leden van de MR en het meest
belangrijk…de leerkrachten van de school!
Deze ontmoetingen hebben mij enthousiast gemaakt om leiding te geven aan deze school.
Een school is geen school zonder u en de kinderen. Daarom hoop ik komende week met u en
de kinderen kennis te maken.
Mijn vaste werkdagen worden maandag en woensdag. Bij deze twee vaste dagen zal ik ook de
dinsdag of de donderdag aanwezig zijn. Op de dagen dat ik vanaf Tholen kom ben ik vanaf 10
uur aanwezig op school en als ik overnacht in de buurt van Zegveld dan ben ik vanaf 8 uur
aanwezig.
Ik zie uit naar een goede samenwerking en wens u en uw kinderen Gods zegen toe voor 2018!
Hartelijke groet,
Arco Grisnigt

Nieuwe leerlingen
Ryan Bottelberghs komt deze maand bij ons op school in groep 1/2 A. Bas van de Berg is na de
kerstvakantie begonnen in groep 1/2B. In groep 6 is Thijmen Dirks gekomen. Wij heten hen
van harte welkom en wensen ze een hele fijne tijd toe op onze school.

Verhuisd
Isa Pak is verhuisd naar Bodegraven. Wij wensen haar een goede en fijne tijd toe op haar
nieuwe school.

Start “enkele” groepen
In de jaarkalender staat op 12 februari 2018 aangegeven dat de bovenbouw met enkele
groepen zal starten. In plaats van de combinatiegroepen 6/7 en 7/8 kunnen we dan werken
met enkele groepen 6,7 en 8. Juf Tanneke van groep 4/5 hoopt 14 februari voor enkele
maanden naar Kenia te gaan. Dit betekent dat er veranderingen zijn in leerkrachten:
Groep 4/5:
Groep 6:
Groep 7:
Groep 8:

juf Bea (op woensdag- en donderdagmorgen tot de pauze) en juf Annemarie.
juf Lisette (maandag) en juf Marlize.
Juf Mieke en juf Elna.
juf Irene en meester Rens.

Rapportgesprekken
Zoals in de jaarplanning staat aangegeven, hopen we op vrijdag 9 februari de rapporten aan
de leerlingen van groep 3 tot en met 8 mee te geven.
De data van de rapportgesprekken staan gepland op donderdag 15 en dinsdag 20 februari
voor groep 1 t/m 7. Deze gesprekken worden geleid, door de leerkrachten die uw kind in de
eerste helft van het schooljaar hebben les gegeven.
Omdat juf Tanneke op 14 februari vertrekt naar Kenia zullen de rapportgesprekken voor de
groep 4/5 op een andere datum plaats vinden. De ouders van deze groep worden hierover
nog nader geïnformeerd.
De adviesgesprekken voor groep 8 staan gepland op maandag 12 en dinsdag 13 februari.

Gewijzigde datum sportdag
De sportdag stond in het jaarrooster gepland op donderdag 19 april.
Op deze datum valt dan echter ook de Eindtoets Primair onderwijs van groep 8.
De nieuwe datum van de sportdag wordt daarom donderdag 26 april.
Wilt u ons deze dag helpen? Mailt u dan uw naam door naar or@jorai.nl

Bezoek uit Israël
Op dinsdag 23 januari 2018 komt mevr. C. Schwaeber onze school bezoeken. Zij is directeur
van een Joodse Messias belijdende school in Israël. Zij zal aan de groepen 6,7 en 8 iets laten
zien van haar school en iets vertellen over de Joodse feesten.

Schoolplein Actieteam
Het bovenbouw schoolplein is toe aan wat
vernieuwing. En dat kan natuurlijk alleen met de
hulp en ideeën van de leerlingen uit groep 6, 7 en 8.
Tien enthousiaste leerlingen uit deze groepen
vormen samen het Schoolplein Actieteam.
Zij proberen er achter te komen wat de leerlingen
graag wel en niet willen doen op het plein en
uiteindelijk hoe en wat er vernieuwd en veranderd gaat worden. We wensen het Schoolplein
Actieteam (Hilde, Marit, Mariëtte, Noah, Fay, Julia, Jacqueline, Lotte, Mythe en Luna) de
komende tijd veel succes! Feedback is welkom!

De Nationale Voorleesdagen
Tijdens de Nationale Voorleesdagen zal op 26 januari 2018 wethouder Ruud Niewold uit
Woerden bij ons op school komen voorlezen.
De Nationale Voorleesdagen (van 24 januari t/m 3 februari) hebben als doel het voorlezen
aan kinderen die zelf nog niet of al een beetje kunnen lezen, te bevorderen.
Zo worden kleintjes grote lezers.
Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel,
vergroot hun woordenschat en draagt bij aan hun interactieve vaardigheden. Maar bovenal
bezorgt het hun heel veel plezier!

World Servants - Flessenactie
Een aantal oud-leerlingen (Nena, Esra en Ingmar) gaan deze zomer op werkvakantie onder
begeleiding van World Servants naar Guatemala en Sierra Leone.
In Guatemala gaan Nena en Esra helpen om voor 120 jongeren tussen de 14 en 18 jaar met de
bouw van de tweede verdieping op een middelbare school. Dat doen ze in de buitenwijk
Verbena in het noorden van de stad Guatemala City. Verbena ligt aan de rand van de grootste
vuilnisbelt van Midden-Amerika, waar veel van de mensen uit de wijk werken. Voor kinderen
uit de sloppenwijken van Verbena is middelbaar onderwijs een droom.
In Sierra Leone helpt Ingmar mee om voor 393 kinderen en 11 leerkrachten van de Josephine
Bakitha basisschool drie leslokalen bouwen. Dat is in Lunsar, een traditioneel
handelscentrum, dat ligt in het westen van Sierra Leone in het Port Loko District. Door te
bouwen aan die school krijgen de allerarmsten de kans om kwalitatief goed onderwijs, want
op deze school zitten weeskinderen en kinderen van blinde bedelaars.
Dinsdagmiddag 16 januari 2018 zullen deze oud-leerlingen de kinderen van groep 5 t/m 8
komen vertellen over dit project en vragen om zoveel mogelijk lege flessen (waar statiegeld
op staat) mee te nemen naar school, zodat de opbrengst van het statiegeld naar dit project
kan gaan. Deze actie duurt ongeveer twee weken en wij vragen u om mee te doen.

Peuterspelen
Ook dit jaar is het mogelijk uw peuter (van 2 ½ tot 4 jaar) een leuk ochtendje te laten spelen
en zo kennis te maken met onze school. Dit kan op vrijdagmorgen 9 februari, 9 maart, 13
april, 18 mei en 8 juni 2018. Inlopen kan van 08.30 uur t/m 09.00 uur. Ophalen en
gelegenheid om de juf te spreken is van 11.00 uur t/m 11.30 uur. Zie voor meer informatie
onze website en Facebook.

Overblijven
De laatste tijd zijn verschillende kinderen om uiteenlopende redenen niet naar de overblijf
geweest, terwijl ze wel aangemeld in het systeem stonden.
We begrijpen dat als uw kind halverwege de ochtend ziek wordt, dit natuurlijk niet meer aan
te passen is in TSO-assistent.
Maar, in alle andere gevallen vragen we u om als uw kind toch geen gebruik maakt van de
overblijf terwijl u hem of haar wel hebt aangemeld, dit a.u.b. te wijzigen via uw inlog voor
10:00 uur.
Dit scheelt ons tijd qua administratie en geld, want wij betalen namelijk als overblijf van de
School met de Bijbel “Jorai”wél voor alle kinderen die aangemeld staan aan TSO-assisstent,
ongeacht of een kind wel of niet aanwezig is.

MR nieuws
In november hebben we afscheid genomen van Louwi Uittenbogaard. 3 jaar lang heeft hij
zich ingezet voor de MR, ook vanaf deze plaats willen wij hem daar voor bedanken!
Inmiddels hebben we al een nieuw MR-lid erbij. Na de stemming in november is Sandra
Kastelein gekozen. Fijn dat ook wij weer met een complete MR aan de slag kunnen. Wilt u
meer weten over de MR, kijk dan op de website voor meer
informatie http://www.jorai.nl/contact/mr.php

Taakverdeling ouderraad (OR)
Graag brengen wij u op de hoogte van een aantal wijzigingen binnen de taakverdeling van de
ouderraad. Vorig jaar november hebben Marjan Kruijt, Jose de Jong en Arend-Jacob van der
Knaap na meerdere jaren actief geweest te zijn, afscheid genomen van de OR.
Na de stemming in november jl. zijn Bianca Uittenbogaard en Danielle Beiboer gekozen tot
algemeen lid. De eerste vergadering hebben zij bijgewoond en wij hebben veel zin in de
samenwerking komende periode!
Omdat het niet gelukt is een penningmeester te vinden, waren wij genoodzaakt om binnen
het huidige team de taken opnieuw te verdelen.
Diana de Heer en Marianne Verboom zullen naast hun huidige taak als voorzitter en secretaris
ook de taak als penningmeester dit schooljaar op zich te nemen. Wilt u meer informatie over
de ouderraad, ga dan naar de website: www.jorai.nl/contact/or.php

NL doet!!

Op zaterdag 10 maart 2018 is het weer “NL doet”. U kent vast deze landelijke vrijwilligersactie
van het Oranjefonds. Ook onze school heeft zich weer aangemeld.
Verdere informatie volgt in de maandbrief van februari.

