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Elke dag begint waarde(n)vol. 

Binnen onze school staan we regelmatig stil bij thema’s rond de kernwaarden van het openbaar onderwijs 
Genieten van kleine dingen 

 
Zomaar genieten van kleine dingen 

Van de vogels die mooi zingen, 
Van een bloempje in het gras, 
Van het wapperen van de was, 

Van het spinnen van de kat 
En van de zee, hoe vind je dat? 

Van het ruisen van de wind, 
Van een steentje dat je vindt. 

Lieve vrienden om je heen 
Of eens lekker heel alleen 
Liggen in het malse gras. 
Spelen in een regenplas. 

Heerlijk niets dan, luieren, 
Met je vader kuieren. 

Ik voel me toch zo machtig rijk, 
Wanneer ik zo naar alles kijk. 

 
Welkom 
Wij mogen weer 2 nieuwe leerlingen verwelkomen in groep 1. Bibi Kiewit is al enkele dagen wezen 
wennen en vanaf 29 januari komt ook Aline Schot bij ons op school. Wij wensen zowel Bibi als Aline n 
een hele fijne tijd bij ons op OBS 't Jok. 
 
Directie 
Sinds deze week komt juf Loes weer voor enkele uurtjes op school. Heel rustig gaat zij haar 
werkzaamheden weer op pakken.  Juf Rolien blijft nog even het aanspreekpunt voor de ouders. Juf 
Esmé, ondersteunt juf Rolien bij de dagelijkse leiding van de school. 
 
Schaatsen 
Vrijdag 19 januari en 2 februari gaat onze groep schaatsen in de Elfstedenhal in Leeuwarden. De 
boot, bus en de schaatslessen worden gesponsord door rederij Doeksen, de gemeente Terschelling, 
de buurtcoach en alle ijsclubs van Terschelling. 
We nemen de 12.30u. boot heen en 17.20u. terug. De boot hoeft niet geboekt te worden.  
Van de leerlingen wordt verwacht dat ze de volgende spullen meenemen in een tas voorzien van 
naam: 
· schaatsen; 
· handschoenen en muts (verplicht i.v.m. veiligheid); 
· lunchpakket (eten en drinken); Het is niet de bedoeling dat er patat wordt gekocht. 
· pauzehap. 
Mocht uw kind geen schaatsen hebben, dan kunnen ze deze lenen op de ijsbaan. 
Indien u de schaatsen van uw kind wilt laten slijpen dan is dit mogelijk bij Zeelen in Formerum. 
De kinderen worden op deze twee dagen om 10:15u. op school verwacht. Indien het voor u niet 
mogelijk is dat uw kind later naar school komt, kan uw kind op school opgevangen worden. Mocht dit 
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het geval zijn, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht. We zijn nog op zoek naar enkele ouders die 
de kinderen naar de boot willen brengen. U kunt zich opgeven bij juf Clarinde. 
 
Project communicatie 
Tijdens de studiedag van afgelopen maandag hebben we plannen gemaakt voor het vervolg van het 
project communicatie. De kinderen van 6,7,8 krijgen een workshop: hoe maak je een journaal, we 
gaan met de hele school een krant maken, met een echte redactie, we gaan leren over verschillende 
kunststromingen enz, enz, enz. Alles wat de kinderen geleerd en gemaakt hebben kunt u op de 
kijkochtend van 20 februari komen bekijken. 
 

Voorleesontbijt 

Woensdagochtend 24 januari beginnen wij de dag met het voorleesontbijt. Hoe deze ochtend er uit 

gaat zien is nog een verrassing maar het wordt een leuke ochtend. 

 

Rots en water 

Vanaf donderdag 15 maart start er weer een lessenserie van 7 lessen Rots en Water (weerbaarheids) 

training voor kinderen uit groep 6/7/8 van het basisonderwijs. Voor meer informatie of opgave voor 

de lessenserie, kunt u de website bezoeken of mailen/bellen naar Adrienne 06 36185274 of mail: 

info@bijzonderbewegen.nl 

 

Stagiaires 

Juf Lotte loopt nu nog stage in groep 6/7/8, zij blijft hier tot en met 13 februari, hierna gaat ze naar 

groep 4/5. In groep 6/7/8 zou meester Dennis voor zijn Lio stage komen. Helaas gaat dit niet door. 

Het bleek dat het organisatorisch allemaal toch niet mogelijk was, we vinden dit erg jammer. 

 

Sponsorkliks 

We blijven u wijzen op het gebruik van Sponsorkliks. We kunnen het geld goed gebruiken om onze 

eigen bibliotheek van nieuwe boeken te voorzien. Sponsorkliks werkt met een website waarop 

stichtingen en scholen anoniem en kosteloos gesponsord kunnen worden. Wanneer u een online 

aankoop doet, kunt u OBS ’t Jok sponsoren door eerst www.sponsorkliks.com op te zoeken. Daar 

kunt u de naam van de school invoeren. Vervolgens kiest u de online winkel waarbij u iets wilt kopen. 

OBS ’t Jok krijgt per online aankoop een percentage van het totaalbedrag. Zonder dat dit u geld kost, 

geheel anoniem.  

Wij vragen u aan Sponsorkliks te denken, wanneer u een online aankoop doet of een reis boekt.    
 
Vooruitblik 
16 jan. MR vergadering 
24 jan. Voorleesontbijt 
25 jan. Juf Clarinde afwezig vanaf 12.00, juf Marianne vervangt 
30 jan. Open huis voor groep 7 en 8 op t Schylger Jouw 
5 feb. warme truien dag 
7 feb. Start cito toetsen 
20 feb. 8.15 kijkochtend 
21, 22, 23 feb. studiedagen (kinderen vakantie) 
21 feb. Ouderavond geef me de 5 
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Zwemmen 
16 jan. Schoolzwemmen groep 3-4 
23 jan. Schoolzwemmen groep 5-6 
30 jan. Schoolzwemmen groep 3-4 
6 feb.  Schoolzwemmen groep 3-4 
13 feb. Schoolzwemmen groep 7-8 
20 feb. Schoolzwemmen groep 3-4 
 
Team obs t Jok. 
 
 
 

 


