Zegveld, 27 september 2018
We zijn inmiddels 5 weken onderweg dit jaar. De school draait op volle toeren. Het ritme van het continurooster
is al bijna gewoon aan het worden.
Toch is het een zegen als de kinderen iedere dag weer op school zijn. We hebben in het nieuws gehoord van het
vreselijke ongeluk in Oss. Dan beseffen we allemaal dat het ook heel anders kan zijn. Ook wij leven met hen
mee. Wat een impact heeft zoiets in een gezin, op de school en in de gemeenschap. We wensen hen allen Gods
kracht, liefde en nabijheid toe. Het maakt ons bewust van de gezamenlijke verantwoordelijkheid die wij hebben
voor onze kinderen. Ook bij ons op school.
We willen allemaal om onze kinderen heen staan, hen beschermen. Onze kinderen moeten tegelijkertijd leren
om op eigen benen te staan, keuzes te maken en ontdekken wie ze zijn. Leren omgaan met blijdschap, met
verdriet, met pijn en teleurstelling. Iedere dag zijn de leerkrachten met deze dingen bezig in de groep. School is
zoveel meer dan taal, rekenen en lezen! Steunt u ook de leerkracht van uw kind in deze belangrijke taak? Samen
staan we zoveel sterker!
Een hartelijke groet namens het hele team,
Arco Grisnigt
Directeur ai

Belangrijke data
Woensdag

3 oktober

Start kinderboekenmaand

Dinsdag, woensdag

9 en 10 oktober

Eindadviesgesprekken groep 8

Vrijdag

12 oktober

Peuterspelen

Dinsdag

16 oktober

Studiemiddag (kinderen om 12.30 vrij)

Vrijdag

19 oktober

Speelgoed dag groep 1/2

Maandag-vrijdag

22-26 oktober

Herfstvakantie

Nieuwe leerlingen
In het nieuwe schooljaar zijn er weer enkele nieuwe leerlingen gestart in groep 1.
Het zijn Zoë Stoof, Levi de Kruijf, Juna van der Vaart, Isa Brak, Lenn Brak en Florian Gorter.
Wij wensen hen een hele fijne tijd op onze school!

Kinderboekenmaand
Het thema voor de Christelijke kinderboekenmaand is dit jaar: Door dik en dun!
Als je iemand door dik en dun steunt, help je hem of haar in goede en in slechte tijden.
Een goede vriendschap is goud waard.
De wetenschat dat je altijd bij de ander kunt aankloppen wat er zich ook voordoet of hoe je je
ook voelt.

Een thema dat prima past binnen onze drie kernwaarden van de school.
Samen, respect en verantwoordelijk!
Binnen (onder andere) de SOVA lessen zullen we aandacht geven aan dit thema.
Ook zal het een plaats krijgen in de fysieke “berg” die in iedere groep “groeiende” is.
Uiteraard staat boekpromotie en leesplezier ook centraal in deze weken!

Ouderportaal Social Schools

Op onze school gaan we binnenkort starten met Social Schools, een online communicatieplatform voor het basisonderwijs.
Dit is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders die toestemming hebben gekregen van
de school, kunnen in de omgeving. Verder hebben ouders alleen toegang tot de groepen van
hun kinderen.

Waarom Social Schools?
Het doel is om u als ouders op een visueel aantrekkelijke en informerende wijze meer inzicht
te geven in wat er gebeurt in de klas en/of op school. We vinden het namelijk belangrijk dat
u op de hoogte bent en blijft, omdat u zo beter op de hoogte bent en uw kind(eren) beter
kunt ondersteunen in het leerproces.

Hoe werkt het?
De leerkracht plaatst een berichtje en/of foto’s. Bijvoorbeeld over een excursie of informatie
over huiswerk, spreekbeurt of andere klaszaken. Als ouder kunt u deze informatie bekijken
door in te loggen via de mobiele app of via de web-omgeving.
Binnenkort ontvangt u een uitnodiging per e-mail met daarin een link om een account te activeren.

Communicatie
Wij krijgen op school regelmatig mails over allerlei situaties waar uw kind mee thuis komt
Om goed met elkaar te communiceren is de mail vaak niet de beste manier. Wij willen u vragen de mail te gebruiken om bijvoorbeeld een afspraak te maken, een eenvoudige vraag of
iets mee te delen. Als het dingen zijn die echt over uw kind gaan dan vragen we u om een afspraak te maken met de leerkracht. Graag na schooltijd. Om half negen is de leerkracht er
voor de kinderen en kan dan niet met u in gesprek gaan. Een gesprek face to face is nog altijd de beste manier om elkaar te begrijpen en samen verder te komen.

TSO-coördinator Kind en Co
Via deze weg wil ik mij voorstellen,

Mijn naam is Lenny van Oostveen en
ik kom uit Harmelen. Ik ben 50 jaar
en heb een vriend en 2 volwassen
kinderen. Mijn hobby’s zijn Badmintonnen, muziek luisteren en Motorrijden.
TSO coördinator ben ik al ruim 12 jaar
binnen KMN Kind & Co en ik ben al
bijna 18 jaar werkzaam binnen de organisatie als pedagogische medewerkeer op divers BSO’s.
Dit jaar zijn we begonnen met het continuerooster en ook begonnen met de pleinwacht tijdens de pauze van de leerkrachten. De eerste weken was het nog wennen voor iedereen
maar nu loopt het goed en gezellig.
We zijn nog wel opzoek naar nieuwe medewerkers die ons team willen komen versterken,
dit kan wekelijks op een vaste of wisselende dag of af en toe als we medewerkers te kort komen. Voor de dinsdag, woensdag en donderdag hebben we nog vaste mensen nodig.
Per keer dat de medewerkers overblijven krijgen ze een vergoeding van €10,-.
We hopen dat er ouders ons willen komen helpen.
Lenny van Oostveen
tsojorai@kmnkindenco.nl

Uit de groepen
Groep 5 maakte een geschiedenis-tentoonstelling met spullen uit de tijd van opa en oma.
Tijdens de geschiedenislessen vertellen de kinderen over de meegenomen materialen.
Wat ging het er vroeger anders aan toe dan tegenwoordig!

In groep 4 is men bezig met thematisch spelend leren. Het eerste thema is“ het muizenhuis”.
Hierboven de huiskamer gemaakt door de kinderen in “de werkplaats”.

Kascontrole OR
De kascontrole binnen de OR heeft onlangs plaats gevonden en is goedgekeurd. Deze is
uitgevoerd door 2 ouders die geen zitting hebben in de ouderraad. Mocht u als ouder
interesse hebben of inzage willen hebben in het financiële jaarverslag van de ouderraad,
neem dan contact op met Marianne Verboom.

Schoolplein
Binnenkort wordt het speeltoestel op het
plein van de bovenbouw verwijderd. Het
toestel voldoet niet meer aan de veiligheidseisen. Er zal zo snel mogelijk een nieuw toestel geleverd worden door de gemeente. We
weten ook al wat voor toestel het gaat worden. We moeten er nog wel even op wachten want de levertijd is minimaal 8 weken.
Deze week hebben we ook overleg met de
schoolpleincommissie over de aanpak van
het nieuwe schoolplein en “Plein 14”. In de
volgende nieuwsbrief hoort u hier meer van.

Pedagogisch Bureau Woerden
(ingezonden bericht)

Opvoeden gaat niet altijd vanzelf. Iedere ouder heeft wel eens vragen of twijfels over het
opvoeden van zijn of haar kind. Soms heb je behoefte aan extra informatie of advies.
Het Pedagogisch Bureau is er voor alle vragen van ouders over opvoeding en ontwikkeling
van kinderen (0-18 jaar). Denk aan vragen over sociale vaardigheden, pesten, omgaan met
emoties, echtscheiding, eten en slapen, druk gedrag.

Ouders kunnen snel terecht en een verwijsbrief is niet nodig. De begeleiding is laagdrempelig
en kortdurend. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Afspraak maken?
Bel het algemene nummer van Kwadraad
0889004000 of via
www.cjgwoerden.nl
menu “pedagogisch bureau”
We denken graag met u mee!
Andrea Wesselius: 06 10451588
Tanja Derks: 06 10563928

Buurtgezinnen.nl
(ingezonden bericht)
In ieder gezin zit het weleens tegen. Stress, ziekte, relatieproblemen, geldzorgen etc., het
kan iedereen overkomen. Soms duurt zo’n periode te lang en stapelen problemen zich op.
Voor die gezinnen is er een nieuw initiatief gestart in onze gemeente: Buurtgezinnen.nl.
Buurtgezinnen.nl zoekt voor overbelaste gezinnen een steungezin. Dit steungezin helpt en
biedt steun. Zo kunnen kinderen veilig en gezond opgroeien in hun eigen gezin. Wilt u steungezin zijn of kunt u juist steun gebruiken? Lees de folder in de bijlage of kijk op www.buurtgezinnen.nl. Samen maken we het verschil!
Aanmelden kan via: www.buurtgezinnen.nl/woerden. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de coördinator in gemeente Woerden: iris@buurtgezinnen.nl (06-48154190) of
kijk op de Facebookpagina: Buurtgezinnen.nl in Woerden.

Kinderoefentherapie
(ingezonden bericht)
Elke dinsdag is Martine Koetsier, kinderoefentherapeut van Beter Bewegen (kinder) oefentherapie, aanwezig op de Jorai school. Martine helpt
kinderen met motorische problemen.
Heeft uw kind:
-

moeite met gym?

-

Is uw kind angstig/onzeker met bewegen of motorische wat onhandig?

-

moeite met de fijne motoriek? (knutselen/ knippen/ veterstrikken)

-

moeite met schrijven? (slecht leesbaar/ schrijft groot/ schrijft verkrampt/moeite met
de pengreep)

Misschien kan kinderoefentherapie uw zoon/ dochter helpen.

Wilt u informatie over kinderoefentherapie? Vraag er naar bij de leerkracht of loop op dinsdag ochtend even langs bij de kleuter gymzaal, waar Martine beschikbaar is voor vragen.
Foto groep 5 geschiedenis tentoonstelling

