Zegveld, oktober 2016
De kinderboekenweek heeft als thema “Opa en oma, vertel nog eens”. In deze maandbrief leest u
welke activiteiten rondom dit thema zullen plaats vinden.
Ook op de Jorai zien we veel opa’s en oma’s. Sommigen zijn betrokken bij les activiteiten. Anderen
helpen bij praktische zaken. Verschillende opa’s en oma’s zien we op hun oppasdag hun kleinkinderen
naar school brengen.
Niet voor elke leerling is de betrokkenheid van opa of oma mogelijk. Door afstand, ziekte of overlijden
loopt het soms anders.
Deze maand hopen we stil te staan bij het leven van opa’s en oma’s. Wat kunnen we veel van hen
leren:

Vertel nog eens van vroeger,
je kunt alles aan me kwijt.
Want de dag waarop ik nu leef,
is morgen verleden tijd.

Belangrijke data
Maandag
Woensdag
Vrijdag

Woensdag
Vrijdag
Maandag

3 oktober
5 oktober

Overblijfbonnenverkoop
Start Kinderboekenweek
Vergadering bestuur
14 oktober Afsluiting kinderboekenweek:
voorleeswedstrijd (groep 5 tot en met 8)
kinderboekenmarkt
17-19 oktober Herfstvakantie
26 oktober Studiedag: alle leerlingen vrij
28 oktober Luizencontrole
31 oktober Vergadering medezeggenschapsraad
Vergadering ouderraad

Wisseling van kinderfysiotherapeute
Ik, Sarissa Unser ben sinds 2011 aanwezig op de Jorai als kinderfysiotherapeut. Na de herfstvakantie
ga ik stoppen bij de praktijk Fysio-Aktief Hollander & Verbeek waar ik inmiddels meer dan 10 jaar
werk.
Mijn werkzaamheden als kinderfysiotherapeute ga ik voortzetten bij een fysiotherapiepraktijk in de
Meern. Ik heb met veel plezier elke dinsdagmiddag gewerkt op de Jorai en de samenwerking met de
leerkrachten als prettig ervaren. Het was leuk, gezellig en grappig om de kinderen op de Jorai die het
nodig hadden te stimuleren en ondersteunen in hun motorische ontwikkeling. Ik zal de kinderen
zeker gaan missen omdat je toch een band opbouwt met de kids die je al een langere tijd onder
behandeling hebt.
Mijn collega Lisanne de Koning zal de kinderfysiotherapie op school overnemen. Zij zal zich hieronder
voorstellen:
‘Ik ben Lisanne de Koning en zal de kinderfysiotherapie
overnemen. Sommige kinderen (en ouders) zullen mij al kennen
van de fysiotherapie of de kleutergym.
Inmiddels werk ik al weer 5 jaar, met veel plezier, als
(kinder)fysiotherapeut in Zegveld. Ik zie het als een leuke
uitdaging de kinderen van de Jorai te stimuleren in hun
motorische ontwikkeling.
Vanaf na de herfstvakantie zal ik op dinsdag vanaf 13:15
aanwezig zijn op de Jorai. Als u vragen heeft over
kinderfysiotherapie, voor wie en wanneer dit ingezet kan
worden kunt u contact met mij opnemen via mijn email adres.’
Sarissa Unser en Lisanne de Koning
(Lisanne@fysio-aktief.nl)

Kinderboekenweek
Op woensdag 5 oktober hopen we de kinderboekenweek te openen. Bij dit thema hoort zeker de
handpop opa Boog! Wie er nog meer op bezoek gaat komen, verklappen we nog niet! Dat zult u wel
van uw kind horen!
Ook dit jaar hopen een aantal cliënten van activiteitencentrum Zegveld, een aantal bezoekers van de
Zegge en de buren van school, te komen genieten van een voorleesmoment.
De afsluiting van de kinderboekenweek vindt plaats op vrijdag 14 oktober. De kinderen van de
groepen 3 tot en met 8 mogen hun eigen boeken verkopen, tussen 11 en 12 uur. De prijs per boek is
50 cent.Altijd makkelijk als de verkoper een klein beetje wisselgeld heeft….
Op diezelfde dag vindt ook de voorleeswedstrijd plaats voor de groepen 5 tot en met 8. De jury zal dit
jaar bestaan uit Lidi Beukers, Wilma Benning en Nico Eikelenboom (vorige directeur). We zijn
benieuwd wie dit jaar met de oorkonde naar huis zal gaan. De winnaar van de groepen 7 en 8 gaat
door naar de provinciale voorleeswedstijd die in het voorjaar gehouden zal worden.

Wateroverlast
Zondag 4 september was het helaas weer zover, het riool kon voor de 2de keer dit jaar de hevige
regenval niet aan en stroomde over via de putjes en potten in de toiletgroepen. Met als gevolg dat in
de hal en in het lokaal van groep 3 een flinke hoeveelheid water stond.
Gelukkig is er met vereende krachten voor gezorgd dat de school weer snel droog was en fris rook.
Natuurlijk is het geen wenselijke situatie en willen we voorkomen dat het in de toekomst weer
gebeurt.
Daarom hebben we 2 regenpijpen afgesloten van het riool. Het water uit deze pijpen loopt nu direct
de grond in. Op deze manier hopen we de hoeveelheid water die in één keer wordt aangeboden te
verminderen. Of dit voldoende is, dat zal de praktijk moeten uitwijzen.
Mocht het in de toekomst nog eens gebeuren, dan hoop ik weer een beroep op u te kunnen doen.
Degenen die geholpen hebben, in ieder geval heel hartelijk bedankt!
Namens het bestuur,
Peter Spaanderman
Doekoe schoolpleinactie
Bij Coop Bremmer ontvangt u van maandag 3 oktober tot en met zondag 13 november weer gratis
Doekoe munten. Zo kunt u meesparen voor leuk sportmateriaal voor onze leerlingen! Dit jaar wil de
organisatie van de Doekoeschoolpleinactie het buiten spelen en bewegen extra stimuleren: touwtje
springen! Via Bremmer hebben we springtouwen gekregen waarmee de kinderen samen kunnen
springen. Het is onze wens om net voor de herfstvakantie een filmpje te maken en op te sturen van
leuke, originele springmomenten. Wie weet maken we kans op een prijs!

Gegevens (herhaling)
Vorig jaar hebben wij alle leerlinggegevens gecontroleerd op telefoonnummer, mailadres etc . Als
gegevens wijzigen, wilt u dit ook aan ons doorgeven?

Stagiaires
Afgelopen maand zijn twee stagiaires in de onderbouw begonnen. Hieronder stellen zij zich aan u
voor:

'Mijn naam is Salma Laroub. Ik ben 15 jaar en ik zit op 'het Kalsbeek College' in Woerden.
Elke donderdagmorgen tot en met 8 december ben ik op de Jorai voor een snuffelstage. Mijn droom
is om verpleegkundige in de kraamzorg te zijn.
Ik vind het leuk om op de Jorai basisschool stage te lopen, omdat ik het interessant vind om te zien
hoe het allemaal op een christelijke basisschool gaat.
Mijn hobby's zijn lezen, shoppen, oppassen en dingen doen met vriendinnen.'

‘Mijn naam is Kalineke van de Giessen.
Ik ben 17 jaar oud en ik volg de opleiding op het ID college in Woerden.
Ik volg de opleiding Dienstverlening niveau 2 en mijn opleiding duurt 2 jaar. Later wil ik graag met
kinderen werken maar,
ik weet nog niet precies welke richting.
Mijn hobby's zijn creatief bezig zijn, dingen maken
bijvoorbeeld 3d kaarten.
Ik doe de snuffel stage van 21 september tot 25
januari 2017 bij de kleutergroep op de
woensdagochtend. Ik heb er veel zin.’
Groetjes van Kalineke uit Zegveld.

