
Nieuwsbrief 3  OBS ’t JOK 

Januari  2019 
Duinweg Hoorn 1a, 8896 KK Terschelling – Hoorn 

Tel: 0562 – 448569 

Website: www.obsjok.nl 

Email: obsjok.nextlevel@opot.nl 

Elke dag begint waarde(n)vol. 

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

 

 
 

Op de rand van januari. 

Voor je ligt het nieuwe jaar. 
Vol met nieuwe leuke dingen. 
Je bent er beslist voor klaar. 
Het wordt vast geweldig fijn. 

Je zult vaak gelukkig zijn! 
 

(Uit de inspiratiekalender openbaar onderwijs) 
 
 

Gelukkig nieuwjaar! 
Namens het team wens ik u een heel goed 2019 toe. Samen verder op onze mooi school. Een 
volgende stap zetten in de ontwikkeling van kinderen, team en school. We gaan er voor! 
Terugkijkend op een mooi kerstmusical waar we onze kinderen ieder op eigen wijze hebben zien 
schitteren. Nu vooruitblikkend op een volgende periode. De maanden januari en februari waarin alles 
weer gewoon is. Vanaf maandag 21 januari t/m vrijdag 2 februari worden vanaf groep 3 de Cito M 
toetsen afgenomen. Wilt u daarmee rekening houden waar het vrij-vraag betreft? Vanaf volgende 
week starten we met het nieuwe kernconcept Materie. 
 
Talentontwikkeling 
Vanaf volgende week woensdag wordt er in de bovenbouw op de middagen weer gewerkt aan een 
stukje talentontwikkeling. In de kindplannen staan de meest uiteenlopende doelen. Zo gaan er een 
aantal jongens naar 't Schylger Jouw om daar meer te leren over staalbewerking. Zij gaan ook 
daadwerkelijk een werkstuk maken van staal. Er komen chef-koks langs op school om met kinderen 
te koken. Deze kookgroep gaat ook op bezoek bij pizzeria La Grotta. Kinderen leren fotograferen 
onder begeleiding van juf Marloes. Er wordt gebreid, getekend en ontworpen. Iedereen wordt in zijn 
kracht gezet en zal vast vol energie thuis komen met mooie verhalen. 
 
Anglia 
De kinderen uit groep 8 volgen al een behoorlijke tijd de lessen Anglia op 't Schylger Jouw. 
Donderdag 24 januari zal daar het examen worden afgenomen.  
 
 
 

http://www.obsjok.nl/


Koffieronde november 
In de tweede koffieronde is er teruggeblikt over het omgaan met regels en afspraken binnen de 
scholen. De aanwezige ouders gaven aan tevreden te zijn over de wijze waarop school dit heeft 
opgepakt. De rest van deze koffieronde ging over de toekomst van het onderwijs op Terschelling.  
 
Ouderavond ‘Toekomst onderwijs Terschelling’.  
De ouderavond op de Brede School op West rond de toekomst van het onderwijs op Terschelling 
werd goed bezocht. De ouders van onze school gingen met ouders van andere scholen in gesprek 
over hun visie op de toekomst van het onderwijs op Terschelling. De vragen ‘waar ben je tevreden 
over’ en ‘hoe ziet voor jou de toekomst van het Terschellinger onderwijs eruit’ stonden centraal. De 
verschillende meningen zijn verzameld door het projectbureau dat het onderzoek uitvoert. Eén en 
ander wordt tezamen met de uitkomsten van gesprekken met directies, bestuurders, personeel, 
belangstellende eilanders, leerlingen en oud-leerlingen verwerkt in een rapportage die eind januari 
wordt gepresenteerd.  
Een uitnodiging voor deze bijeenkomst volgt nog.  
 
Brandveiligheid ’t Jok 
In verband met de brandveiligheid wordt er gewerkt aan het kappen van een brede strook bomen 
rondom de school. De werkzaamheden zijn deels uitgevoerd in de kerstvakantie en worden de 
komende weken afgerond na schooltijd.  
 
Verteltassen en vakantieleestassen 
De kinderen van level 1/2/3 hebben een verteltas meegekregen. Een tas met een prentenboek, 
materiaal en spelletjes ter bevordering van het leesplezier. Samen met ouders, oppas, opa, oma of 
gewoon lekker alleen genieten van een mooi verhaal.  
Enkele kinderen maken op advies van de leerkracht gebruik van de vakantieleestas. Een tas met 
leesvoer om in de vakanties het lezen op peil te kunnen houden.  
Wilt u de vertel- en leestassen goed controleren bij het inleveren op school?  
 
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
Renate de Haan neemt afscheid van de GMR. Namens ’t Jok heeft ze bijna 3 jaar zitting gehad in de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van het openbaar primair onderwijs. We zijn op zoek 
naar een opvolger die graag meedenkt over het beleid en de toekomst van de openbare scholen op 
Terschelling. Wanneer u hier uw steentje aan wilt bijdragen, kunt u dit melden bij Renate de Haan of 
bij juf Clarinde die namens het team ’t Jok vertegenwoordigt in de GMR.  
 
Nieuwe administratief ondersteuner 
Hetty van Dijk heeft de afgelopen periode gewerkt als administratief ondersteuner. Het werk was 
niet wat zij ervan verwachtte. Saskia Vis neemt haar functie over. Zij start deze week met inwerken 
samen met Hetty. We wensen Saskia een fijne tijd toe op onze scholen.  
 
Onderhoud roeisloepen 
In het voorjaar doen onze kinderen weer mee aan de roeitrainingen en de wedstrijd om de Jo Krul 
trofee. De sloepjes worden hiervoor opgeknapt op 15, 16 en 17 januari in de museumwerf op West. 
Welke ouder kan hierbij helpen? Graag even doorgeven via schoolmail of telefoon.   
 
SMOT 
De lessen trommelen zijn afgesloten met een presentatie. Op emmers werden de geleerde ritmes 
geslagen op de muziek van Queen. Een mooi resultaat. Momenteel zijn obs en cbs ’t Jok bezig een 
schoolband samen te stellen. Enkele kinderen hebben zich hier al voor opgegeven. De band zal 
worden begeleid door een professioneel muziekdocent.  
 
 



Schoolfruit 
Vanaf 12-11-2018 t/m 19-04-2019 maken we 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.  
 
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: 
08-01 groepen 3/4; 
15-01 groepen 3/4; 
22-01 groepen 5/6; 
29-01 groepen 3/4 ; 
05-02 groepen 3/4; 
12-02 groepen 7/8. 
. 
Vooruitblik: 
21-01 t/m 02-02 Cito M; 
29-01 Open Huis Schylger Jouw; 
13-02 t/m 15-02 studiedagen team, leerlingen vrij; 
16-02 t/m 24-02 voorjaarsvakantie.  
 
Namens het team, Loes Dijk.  

http://www.sponsorkliks.com/
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