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Samen 

Laten we samen proberen 

onze lichtjes 
te laten schijnen. 

Leren elkaar 
helpende handen 

te reiken. 
Rondom ons 

de vrede bewaken 
om "samen" 

deze 'Wereld een 
stukje beter te maken! 

 

 

 

 

 

Sinterklaas heeft gisteren beide scholen van t Jok bezocht. Na een rondgang door het dorp 

hebben we in de Stoek gezongen voor de sint en heeft Maartje Hartog alle tanden van de 

Pieten flink gepoetst. 

Terug op school hebben de kinderen van de levels 1/2/3 en 4/5 mooie cadeautjes van de sint 

gekregen.  

De levels 6/7/8 hebben een gezellige dag gehad met prachtige surprises en gedichten.  
 

 

Website 

De website staat online. Wanneer u naar de site van basisonderwijsterschelling.nl gaat en klikt 

op obs ‘t Jok komt u op onze nieuwe site. 

Op de website kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief en andere nieuwtjes. U krijgt dan in 

uw mailbox een berichtje wanneer er nieuws op de website geplaatst is. Op deze manier blijft 

u op de hoogte van alles wat er op school gebeurt. 
 

 

Voorleeswedstrijd 

Op 29 november heeft Joyce de Haan onze school vertegenwoordigd tijdens de Terschellinger 

voorleeswedstrijd. Ze heeft het fantastisch gedaan en zelfs de eerste prijs gewonnen. 

Gefeliciteerd Joyce. 

Joyce mag in maart 2018 Terschelling vertegenwoordigen in de regiofinale. 
 

 

Staking 

Gisteren is bekend geworden dat de onderwijsbonden toch een stakingsdag organiseren op 12 

december. De leerkrachten van OBS t Jok hebben besloten aan deze stakingsdag niet mee te 

doen. We verwachten alle kinderen, 12 december, dus gewoon om 8.10 op school. 
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Aanvangstijd 

Nu het ‘s morgens vroeg nog donker is en het ook heel vaak nog regent is het vervelend om 

uit bed te komen. We merken dan ook dat er steeds vaker kinderen te laat op school zijn. We 

willen u vragen om te zorgen dat de kinderen om 8.10 op school zijn zodat we op tijd kunnen 

beginnen. 

 

 

Klusochtend 

Op woensdag 13 december organiseren wij een klusochtend. 

Vanaf vrijdag 8 december hangt er in de hal een lijst met klussen die er binnen en buiten de 

school te doen zijn. Wilt u ons helpen dan nodigen wij u van harte uit om in te tekenen op 

deze lijst. 
 

 

Sponsorkliks 
We willen u graag blijven 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 

13 dec. Werk-en klusochtend 

21 dec. Kerstviering, uitnodiging volgt. 

22 dec. 12.00 uur kerstvakantie. 

  8 jan. Studiedag 2, kinderen vrij. 

 

Zwemmen 

12 dec. Schoolzwemmen groep 3-4 

19 dec. Schoolzwemmen groep 5-6 

  9 jan. Schoolzwemmen groep 5-6  
 

Team obs t Jok. 
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