Zegveld, 7 juni 2016
Vorige week dinsdag was de inspecteur op bezoek, vanwege het vierjaarlijkse bezoekschema. De
inspecteur heeft vier klassen bezocht, gesprekken gevoerd met leerlingen, ouders en leerkrachten.
Daarnaast heeft zij met de intern begeleider (Wendy), bouwcoordinator (Lisette) en de directeur
de schoolontwikkeling doorgenomen
Tijdens het feedbackgesprek, met teamleden en bestuursleden , werd aangegeven dat het
schoolklimaat positief is! Zowel bij het gesprek met de leerlingen, als de ouders, kwam naar voren
dat de sfeer op de Jorai goed en open is.
Verschillende verbeterpunten werden uiteraard ook genoemd. Komende jaren zal het lesaanbod
ons speerpunt zijn: Hoe evalueer je je lesopbrengst nog beter en wat ga je met die informatie
doen.
Het was een mooie en leerzame dag. Goed om van een inspecteur te horen dat de we de
basisondersteuning op orde hebben en dat we op de goede weg zijn. Tegelijk ook goed om van een
inspecteur te horen wat zij als verbeterpunten ziet.

Belangrijke data
6-9 juni
13 juni
14 juni
20 juni
28 juni
1 juli
5 juli
6 juli
7 juli
9 juli
22 aug.

Avondvierdaagse, groep 6, 7 en 8
Ouderraadsvergadering
Schoolreis, groep 1 t/m 7
Medezeggenschapsvergadering
Bestuurs- en Medezeggenschapsvergadering
Rapport mee, groep 1 t/m 8
Jaarsluiting met alle leerlingen in de hal
afscheidsavond groep 8, voor de ouders
De zomervakantie begint voor groep 8
De zomervakantie begint!
Het nieuwe schooljaar begint weer

Personeel
Sinds Elna weer terug is van verlof, is juf Anna niet meer nodig voor de vervanging. Toch is juf Anna
nog vaak op school. Ze wil graag, naast haar studie master SEN, feeling houden met het onderwijs.
Daarom is ze nog geregeld op de donderdag bij ons op school om leerlingen te begeleiden.
Anna, we hopen nog een paar weken gebruik te maken van je ondersteuning en willen je alvast
bedanken voor je gezelligheid, betrokkenheid en inbreng!! We wensen je Gods zegen bij je studie.

Stagiaires
Afgelopen week hebben we afscheid genomen van drie stagiaires: Rianne Wursten (stagiaire van
een gymopleiding), Marlize Kroon (Pabo 2) en Steven Westmaas (Pabo 3). We hebben gehoord
dat ze een goede tijd hebben gehad op de Jorai. Van de leerlingen kregen we de vraag of ze niet
kunnen blijven…een betere beoordeling kan je als stage juf/ meester niet krijgen, toch? Rianne,
Marlize en Steven, bedankt voor jullie inzet en hulp. We hebben jullie zeer gewaardeerd en
wensen ook jullie Gods zegen!

Nieuwe luizen coördinator
Vanaf deze plek willen we Carolien Muit bedanken voor de 10 jaar dat zij de luizenouders heeft
begeleid. Fijn dat je zo lang en betrokken deze taak op je hebt genomen! Ook mooi dat we de
laatste tijd weinig last hebben van luizen!
Anja Splinter zal de coördinerende taak van Carolien op zich nemen. Anja, hartelijk bedankt voor je
bereidwilligheid en veel succes.

KUVO
In de vorige maandbrief hebben we u geïnformeerd over verschillende excursies. Een aantal waren
door KUVO georganiseerd. KUVO organiseert kunst- en cultuur educatie voor kinderen en jongeren
in en rondom Woerden. Volgend schooljaar hopen we, in alle groepen, met een aantal
programma’s mee te gaan draaien: drukwerk, museumbezoek, voorstelling etc. Een aantal
programma’s zullen op school plaatsvinden, voor andere excursies moeten we er op uit. Wij hopen
dat ouders bereid zijn om af en toe de leerlingen te begeleiden (en zelf ook te genieten van de
excursie!).

Schoolkamp groep 8
Na de traditionele afscheidsyell reden wij naar Amerongen.
We begonnen met een leuk spel, waar we vragen moesten beantwoorden in het bos.
Hierna was het etenstijd en gingen we onze slaapkamers inrichten. Verder stond er een
fietspuzzeltocht door de weilanden en bossen op het programma.
Het was super leuk want juf Irene dacht effen een rondje verder te fietsten !
’s Avonds hadden we lekker eten van de moeders.
En ….. een ijs met fruit!
Na de avondsluiting over “Gods Woord dat een licht is op ons pad” was het tijd voor de
nachtwandeling. Het werd nog even spannend, want Gargamel en meester Rens waren de weg
even kwijt…

De volgende morgen werden we gewekt met een( prachtig) lied van meester Rens (met
pannen) Daarna natuurlijk ochtendgym, denk maar niet dat de meester ook mee deed
Toen we klaar waren kregen we een lekker ontbijt. En gingen we shoppen in Leersum. Hierna
reden we over de Amerongse bergen terug naar de Blauwe Schuur!! Dat was een hele zware
tocht!!!
Maar wel leuk, want Gargamel (ome Arend) dacht de goede weg te kiezen en reed zo een een
rondje extra. Meester Rens reed wel de goede weg, maar kreeg toch de schuld Toen we terug
kwamen van het fietsen begonnen we met een leuk spel in het bos. De laatste avond waren er
leuke optredens van de kinderen Maar de dag was nog niet afgelopen…
Na de avondsluiting over Gods Liefde, werd er nog een spookverhaal verteld en een spookspel in
het donkere bos gespeeld.
Vrijdagmorgen was het vroeg op, want er moest schoon gemaakt worden! Daarna waren we zelf
aan de beurt in het zwembad, zodat we schoon thuis kwamen
Judith, Vincent en meester Rens
Afscheidsavond groep 8
Met hulp van ouders en dhr. Arie de Groot als regisseur is groep 8 druk aan het oefenen met de
musical.
Het belooft weer een schitterend spektakel te worden met humor, liefde, tranen en spanning.
Na een generale repetitie op vrijdag 1 juni 2016 zal de musical op dinsdag 5 juli 2016 in première
gaan. De kinderen zullen hiervoor zelf toegangsbewijzen uitdelen. Woensdag 6 juli 2016 is
natuurlijk de grote dag, want 's morgens zal de musical gespeeld worden voor de kinderen van de
school en 's avonds voor de ouders tijdens de afscheidsavond.

MR
Wij als MR, Annemieke, Lisette en Mieke als leraren geleding en Agnes, Louwi en Petra als ouder
geleding hebben ons de laatste maanden weer bezig gehouden met diverse zaken.
We zijn o.a. bezig geweest met het updaten van het MRreglement, we hebben ons ook verdiept in
MR zaken dmv een Quickstart cursus!
Louwi heeft zich bemoeid met de enquêtecommissie, die u heeft mogen ontvangen en in kon
vullen.
Agnes en Petra zijn toegetreden tot de logo commissie, die zich bezighoudt met het bedenken en
ontwerpen van een nieuw logo voor de Jorai!
Mocht u vragen of opmerkingen hebben voor de MR, dan horen wij die graag!
Namens de MR, Petra Haring.

Bestuur
Binnen het bestuur zijn we met veel zaken bezig, waarvan we d.m.v. deze maandbrief u over een
aantal onderwerpen willen informeren.

Nelleke van Dijk onze directeur heeft een vaste aanstelling gekregen. Hier zijn we als bestuur erg
blij mee.
Op school zien we voor de komende jaren een krimp van leerlingaantal. Hier moeten we als
bestuur op reageren. Voor elke leerling op school krijgen we een vergoeding vanuit de overheid.
Bij een daling in het leerlingaantal worden onze inkomsten minder. Als bestuur moeten we de
kosten hierop aanpassen.
Als bestuur hebben we een convenant ondertekend met de besturen van Wilnis, Kockengen,
Kamerik en Vinkeveen. Met dit convenant bekrachtigen we een intensievere samenwerking tussen
de besturen. Ook is er een convenant getekend door de directeuren van deze scholen; de
directeuren hebben periodiek overleg met elkaar. Via deze weg van samenwerken houden we
elkaar op de hoogte qua kennis en ontwikkelingen binnen het onderwijs.
Onlangs heeft de jaarvergadering voor de leden plaatsgevonden en hebben we het jaar 2015
afgesloten. De commissie van toezicht heeft een positief advies afgegeven aan de leden.
Vanuit het bestuur zijn we ook bezig met de PR voor de school. Binnenkort zult u dan ook een
nieuw logo en huisstijl zien. Het logo is gezamenlijk ontwikkeld door bestuur, leerkrachten en
ouders.
Vorige week heeft er een inspectie plaatsgevonden op school vanuit het ministerie van onderwijs.
Deze inspectie is afgesloten met een positief resultaat! De woorden van de inspecteur aan het
team; “Een gedreven en betrokken team”.
Inmiddels is de hal klaar qua verbouwing en opknappen. Het wachten is nu nog op de nieuwe
meubelen. We willen alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet. Het resultaat is prachtig.
Het schooljaar loopt al bijna ten einde. Bij deze wensen wij u een fijne vakantie.
Namens het bestuur,
Mark Bruijn

