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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 

 
 

 
 

Meelopen of je eigen weg ? 
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 de inspiratiekalender openbaar onderwijs) 

 

Sint Maarten actie 
Voor de vakantie bij het open podium hebben de kinderen van beide scholen het verhaal van Sint 
Maarten gehoord. Er zijn mooie lampionnen gemaakt waarmee de kinderen langs de deuren kunnen 
gaan. Ook dit jaar willen we graag een bijdrage leveren voor de voedselbank bij dit feest. Daarom 
vragen wij om artikelen mee te nemen naar school die we bij de voedselbank op Terschelling 
brengen. Wij denken aan wat luxere goederen zoals koffie, waspoeder, zeep, grotere koeken, 
chocolade e.d. Dit kunt u tot vrijdag 9 november inleveren op school.  

Leesouders 
Voor onze leesgroepjes zijn we nog op zoek naar ouders die van 8.15 – 8.45 willen ondersteunen. We 
lezen in groepjes en in het stilleeslokaal voor de gevorderde lezers op maandag, dinsdag, woensdag 
en donderdag. Wanneer u één of meerdere dagen ons kunt helpen, dan kunt u dat bij de leerkracht 
van uw kind aangeven.  

Koffieronde rond sociaal emotionele ontwikkeling 
Voor de herfstvakantie werd de koffieronde goed bezocht. Er werd uitleg gegeven over hoe het team 
de eerste periode van het schooljaar start met de focus op omgaan met elkaar. In de groepen 
worden regels besproken, er is aandacht voor pestgedrag, samen spelen en samen werken. Ons 
kernconcept Binding was een goede aanvulling. Het team heeft een cursus rond gedrag bij Bart van 
Campen gevolgd en een studiedag sociaal emotionele ontwikkeling. Ook zijn er strikte afspraken 
gemaakt rond grensoverschrijdend gedrag. Uit de koffieronde kwam naar voren dat school steviger 
met afspraken en regels om moet gaan. Over de wijze waarop waren de meningen verdeeld. Er is 
afgesproken in de koffieronde van dinsdag 27 november hier op terug te komen.  
De tweede periode van het schooljaar ligt de focus op rekenonderwijs.  



 
Ouderavond omgaan met moeilijk gedrag bij jonge kinderen 
De leerkrachten van de onderbouw hebben een cursus van Bart van Campen gevolgd met als thema 
omgaan met moeilijk gedrag van jonge kinderen. School en ouders hebben elkaar daarbij nodig. 
Daarom wordt de cursus op 15 november afgesloten met een ouderavond waar alle ouders welkom 
zijn. U hebt hiervoor inmiddels een uitnodiging ontvangen.  
 
Verkeerssituatie i.v.m. werkzaamheden 
Zoals wellicht bekend is Rijkswaterstaat in de 2e week van oktober gestart met de werkzaamheden 
voor het op hoogte brengen en versterken van de zandige kering op Terschelling. Begin november 
wordt begonnen met de aanvulwerkzaamheden bij het Hoornse bos en Lies. Langs de Hoofdweg, 
Duinweg en Abt Folkertspad vinden zandtransporten plaats door grote vrachtwagens naar de 
aanvullocaties. Uit oogpunt van veiligheid wil ik u hier op attenderen en verzoeken om deze grote 
vrachtauto’s onder de aandacht te brengen bij de kinderen. Tijdens deze werkzaamheden is het van 
groot belang dat iedereen die van en naar school gaat extra goed oplet bij het oversteken. 
Vanuit Rijkswaterstaat zijn de chauffeurs geïnstrueerd om extra alert zijn. 
 
Medezeggenschapsraad 
De medezeggenschapsraad is weer aangevuld. Hessel Pettinga vormt samen met Rienk Wortel de 
nieuwe oudergeleding.  Fijn dat de mr weer op sterkte is.  
 
Schoolfruit 
Vanaf 12-11-2018 t/m 19-04-2019 maken we weer gebruik van de schoolfruitregeling. Wekelijks 
krijgen we voor 3 dagen groente en fruit. U hoeft alleen op maandag en vrijdag uw kind zelf fruit mee 
te geven. In de groepen wordt aandacht besteed aan gezond eten. Zo werken we met elkaar aan een 
gezonde school.  
 
Nieuwe administratief ondersteuner 
Marlies de Breed stopt als administratief ondersteuner voor de drie openbare scholen. Hetty van Dijk 
neemt haar functie over. Zij start deze week met inwerken samen met Marlies. We wensen Hetty 
een goede tijd toe op onze scholen.  
 
Studiedag 
De vrijdag voor de herfstvakantie heeft het team een studiedag gevolgd samen met de andere twee 
openbare scholen. Diverse nieuwe werkvormen ter verrijking van de lessen zijn aan bod geweest. 
Werkvormen met digitale vaardigheden, werkvormen passend bij de 21 ste eeuwse vaardigheden. 
Vanmorgen werd de eerste werkvorm al in de bovenbouw toegepast, het positief roddelen. 
Informeer er maar eens naar bij de kinderen.  
 
Expositie Expeditie Plastic Soup 
Voor de zomervakantie hebben onze kinderen meegewerkt aan een Next Level project rond de 
Plastic Soup. De openbare scholen op Terschelling waren de eerste scholen die samen met 
kunstenaars Saar van Gerwen en Viktor Frederiks kostuums maakten van afval van het strand. In de 
groepen werd lesgegeven over de vervuiling en wat wij daar zelf aan kunnen doen. Alle kinderen 
kregen een eigen Dopper als afsluiting van dit project. Rixt Ruijg en Iris Hogerheyde waren voor onze 
school de ambassadeurs tijdens een presentatie in de Harmonie in Leeuwarden. Het stokje van het 
Plastic Soup project is doorgegeven aan andere scholen die deelnemen aan de Next Level beweging. 
De expositie van alle scholen vindt plaats op donderdag 29 november om 16.00 uur in de 
Blokhuispoort te Leeuwarden. Na de officiële opening met mevr. Sietske Poepjes zijn er korte 
toespraken en een introductie van de Expositie door Saar van Gerwen met medewerking van  
kinderen. Ook van onze scholen gaat er een afvaardiging naar de expositie.  
 
 



SMOT 
Voor de herfstvakantie hebben de kinderen van de groepen 5/6 trombone les gehad van de Stichting 
Muziekonderwijs Terschelling. Na de herfstvakantie gaan ze verder met 5 lessen slagwerk.  
 
Kerstmusical 
Dit schooljaar willen we een gezellige kerstmusical presenteren. De ideeën zijn er al, de plannen 
worden gemaakt. Graag willen we de hulp van ouders om er een mooi kerstfeest voor ons allemaal 
van te maken. Na onze teamvergadering deze week hoort u hier meer over.  
 
Nieuws en communicatie 
Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van nieuwtjes, activiteiten en bijzonderheden. 
De nieuwsbrief verschijnt in de week na een vakantie. Zaken die zich tussentijds voordoen, worden 
via de schoolmail aan u doorgegeven. Zaken per groep meldt de leerkracht via de groepsmail. Level 
6/7/8 maakt gebruik van een groepsapp. We vragen u deze app als mededelingenapp te gebruiken 
vanuit de leerkracht. Eénrichtingsverkeer dus. Onze vernieuwde website bevat veel informatie over 
de school. Uiteraard zien we u ook gewoon graag in de school wanneer u een vraag heeft of een 
praatje wilt maken.  
 
Sponsorkliks. 
We blijven u wijzen op het gebruik van Sponsorkliks. Deze organisatie 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.    
 
Zwemmen: 
06-11 groepen 5/6; 
13-11 groepen 3/4; 
20-11 groepen 3/4; 
27-11 groepen 7/8; 
04-12 groepen 3/4; 
11-12 groepen 3/4; 
18-12 groepen 5/6. 
. 
Vooruitblik: 
15-11 Ouderavond Bart van Campen; 
21-11 Informatieavond Schylger Jouw; 
22-11 Sintcrea obs/cbs ’t Jok; 
26-11 Voorleeswedstrijd; 
27-11 Koffieronde MR en OR; 
29-11 Plastic Soup expositie in Blokhuispoort Leeuwarden; 
03-12 Sinterklaasfeest; 
10-12 Kerstcrea obs/cbs ’t Jok; 
20-12 Kerstmusical! 
 
Namens het team, Loes Dijk.  


