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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 
 

Laat een ander niet bepalen 
Wat je voelt en wat je denkt. 

Leef met lef, met idealen 
En blijf altijd wie je bent! 

 
Laat een ander niet bepalen 
Of je boos bent, bang of blij 
Of je lacht of loopt te balen. 
Jij bent echt, want jij bent jij! 

      (uit : inspiratieklaender openbaar onderwijs.) 
 

De herfstvakantie zit er weer op, afgelopen maandagochtend vertelden de kinderen enthoustiaste 
verhalen. We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad. De komende periode staat in het 
teken van feesten. 
 

Directie 
Wegens gezondheidsomstandigheden is Loes voorlopig afwezig. Rolien is het aanspreekpunt voor de 
ouders. Esmé Bijlsma, locatiedirecteur van de Prinses Margrietschool, ondersteunt Rolien bij de 
dagelijkse leiding van de school. 
 
Website 
Voor de herfstvakantie heeft het team een studiemiddag gevolgd voor de nieuwe website. Natuurlijk 
willen we daar ook weer mooie foto's plaatsen. 
Wilt u uw kind liever niet op een foto op de website, geef dit dan uiterlijk vrijdag door aan de 
leerkracht van uw kind? In de loop van volgende week kunt u de nieuwe website bekijken.  
 
Afrika 
Het project Afrika was een enorm succes, de kinderen en de juffen hebben genoten van de dag met 

de gasten uit Oeganda. Er zijn mooie werkstukken gemaakt. De kinderen weten waarom de mensen 

donker zijn rond de evenaar, weten welke dieren er leven in Afrika, welke landen er liggen in Afrika 

enz. Om op deze manier met de zaakvakken om te gaan stimuleert zowel kinderen als leerkrachten. 

De organisatie van Gifts of Life Charity bedankt iedereen voor de giften. 

We werken nog 3 weken aan het kernconcept Ruimte en Tijd. Het thema wonen staat centraal. Voor 

dit thema zijn wij op zoek naar kosteloos materiaal. U kunt daarbij denken aan kleine doosjes, 

doppen, eierdozen, wc rolletjes, oude stofzuigerslangen enz. 

 Vanaf 27 november starten we met het kernconcept Communicatie. 
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Inval level 6/7/8   
De invalwerkzaamheden van juf Paulien de Bakker zijn, door ander werk van haar kant, gestopt. Juf 
Marianne Schot-Bos werkt de komende weken op vrijdag in groep 6/7/8. 
 
Ouder&Kind gesprekken 
Vanaf dit schooljaar starten wij met de Ouder&Kind gesprekken. Het kindplan dat uw kind met de 
leerkracht heeft opgesteld wordt met u en uw kind besproken.  
Voor level 1/2/3 en level 4/5 vinden deze gesprekken plaats op woensdag 29 nov. Voor level 
6/7/8/staan ze gepland voor dinsdag 28 november. De gesprekken vinden onder schooltijd plaats 
zodat ook uw kind hierbij aanwezig kan zijn. 
Vanaf woensdag 22 november hangt er in de hal een intekenlijst. 
 
 
Oudleerling 

 
Maandag 13 november komt  oudleerling, Wendy de Jong, een workshop geven. Wendy is ongeveer 
15 jaar geleden bij Partoer komen werken op de keramiek afdeling. Partoer is een afdeling met 
winkel voor mensen met een beperking die zich daar kunnen ontplooien en zich nuttig maken. Zij 
gaat deze dag met de kinderen van level 6/7/8 aan het werk. 
 
Mediawijsheid 
Level 6/7/8/ doet mee aan de week van de mediawijsheid. Tijdens deze week (17 tot en met 24 
november 2017) doen duizenden scholen mee aan de MediaMasters Game. Spelenderwijs maken 
leerlingen kennis met de kansen en de gevaren van media. Deze games spelen de kinderen op school 
en zo nu en dan zijn er thuisopdrachten. 
 

Schoolfruit 
Ook dit jaar doen wij weer mee aan het Europees school en fruit project. Gedurende 20 weken 
krijgen wij groente en fruit op school. Vanaf woensdag 15 november hoeft u uw kind, op woensdag, 
donderdag en vrijdag, geen pauzehap mee te geven. 
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 
14 nov. Koffieronde mr met jaarverslagen mr en or 
17 nov. Start mediawijsheid 
21 nov. Meeloopdag groep 8 t Schylger jouw 
22 nov. Informatieavond groep 8 ouders op t Schylger jouw  
23 nov. Sintcrea met ouders 
25 nov. Intocht sinterklaas op west 
28 nov. Ouder&kind gesprekken level 6/7/8 
29 nov. Ouder&kind gesprekken level 1/2/3 en 4/5 
29 nov. Voorleeswedstrijd level 6/7/8 in het Raadhuis op west 
30 nov. Schoolarts voor groep 2 leerlingen 
 5 dec. Sinterklaas op t Jok info volgt via aparte brief 
13 dec. Werk-en klusochtend 
 
Zwemmen 
14 nov. Schoolzwemmen groep 3-4 
21 nov. Schoolzwemmen groep 3-4 
28 nov. Schoolzwemmen groep 7-8 
Team obs t Jok. 
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