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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 
 
 

 
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 een 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 doen, luieren, met je vader kuieren.  

Ik voel me toch zo machtig rijk, wanneer ik zo naar alles kijk.  
 (Uit de inspiratiekalender openbaar onderwijs) 

 
Nieuwe leerlingen 
Eind november zijn Sarah Joy en Natalie Smit in level 6/7/8 aangeschoven. Jarno Mier heeft 
inmiddels een wenweek voor de kerstvakantie in de kleuterklas gehad en komt nu elke ochtend. Ook 
Dave Haakman start deze week in de onderbouw. Zijn grote broer Luke bij juf Tineke en juf Marloes 
in level 3/4/5. Allemaal een fijne tijd toegewenst op ’t Jok! 
 
Groepsbezetting 
In level 6/7/8 werkt meester Joey maandag t/m vrijdag. Juf Clarinde is er op dinsdag, woensdag en 
donderdag, waarvan ze op woensdag regelmatig afwezig is voor haar schoolleidersopleiding. Juf 
Marieke ondersteunt de groep op maandag en vrijdag waar nodig.  
 
Actie voor Gambia 
Ruim €3000,= is er op de kerstmarkt opgehaald voor het schooltje in Gambia. Dit voorjaar gaan juf 
Tineke en Klaas weer aan de slag in Gambia. Het ingezamelde geld vindt vast een goede bestemming. 
Alle betrokkenen en sponsoren bedankt voor de geweldige inzet.  
 
Kernconcept Communicatie 
Het nieuwe kernconcept voor deze periode is Communicatie. De kernvraag ‘Hoe zorg ik dat mijn 
boodschap overkomt’ staat centraal. Volgende week dinsdag openen we het project met de hele 
school.  
 
Toetsperiode en rapportage 
Dit schooljaar stappen we over op het Iep leerlingvolgsysteem. (Inzicht Eigen Profiel) Het oude 
systeem van CITO past niet langer bij de wijze waarop we werken aan het next level van elk kind. 
Opgedane ervaring met de IEP eindtoets voor groep 8 de afgelopen jaren, heeft ons doen besluiten 
over te stappen op een ander systeem. Wij geloven dat leren helpt om te worden wie je bent. Goede 



toetsen laten zien waar je nu staat en wat je voor je eigen doelen en wensen nodig hebt. Ze zijn een 
springplank naar verdere groei. Een kind is meer dan rekenen en taal, ook zijn sociaal-emotionele 
ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen maken hem tot wie hij is. Een compleet kind is hoofd, 
hart en handen. Een volgsysteem moet daar rekening mee houden. Niet door een kind af te rekenen 
op wat het niet kan, maar door inzicht te geven in waar een kind nu staat en aan te geven hoe het 
zich verder kan ontwikkelen om te worden wie het is.  
Door betekenisvol toetsen brengt het IEP leerlingvolgsysteem de ontwikkeling én de talenten van het 
complete kind in kaart. Een uitkomst waarmee de leerkracht samen met de leerling inzicht krijgt in 
de volgende ontwikkelingsstap.  
De eerste toetsing vindt plaats op dinsdag 21 en woensdag 22 januari. Leerkrachten gaan vervolgens 
met de leerlingen in gesprek om te kijken welke volgende stappen gezet kunnen worden in hun 
ontwikkeling. De combinatie met het kindplan en het rapport worden verder uitgewerkt. De 
resultaten worden met u als ouders besproken in de geplande week voor de oudergesprekken van 3 
t/m 7 februari.  
 
Anglia 
Acht leerlingen uit groep 8 doen eind januari examen voor Anglia. Zij hebben in de afgelopen periode 
iedere dinsdagmiddag Anglia gevolgd op het Schylger Jouw.  
 
Medezeggenschapsraad 
In de laatste koffieronde zijn er diverse zaken besproken. Zo ook de schoolfotograaf. Er is 
afgesproken dat we jaarlijks vanuit school een groepsfoto verzorgen en dat op verzoek ouders 
kunnen aangeven of zij een portretfoto van hun kind willen laten maken. Daar één en ander onder 
schooltijd niet langer wenselijk is zoeken we naar een mogelijkheid om dit met hulp van ouders na 
schooltijd te organiseren. De koffieronde was het er over eens dit uit te besteden aan een eilander 
fotograaf.  
Donderdag 16 januari is de volgende vergadering van onze medezeggenschapsraad. Agendapunten 
vanuit de ouders kunnen doorgegeven worden aan de oudergeleding. Hessel Pettinga en Rienk 
Wortel vormen de oudergeleding van onze medezeggenschapsraad. MR vergaderingen zijn 
openbaar. Ouders mogen aanwezig zijn bij de vergadering als toehoorder.  
 
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: 
07-01 3/4; 
14-01 3/4; 
21-01 5/6; 

http://www.sponsorkliks.com/


28-01 3/4; 
04-02 3/4; 
11-02 7/8. 
 
Vooruitblik: 
20-01 Level 6/7/8 Rots &Water inspiratiedag met Menno Tuik; 
21-01 en 22-01 Ieptoets groepen 3 t/m 8; 
31-01 Feest West Aleta Singers; 
06-02 en 13-02 schoolschaatsen bovenbouw (nadere informatie volgt); 
14-02 kinderen 12.00 uur vrij, start herfstvakantie.  
 
Namens het team, Loes Dijk.  
 
 
Feest West Aleta Singers op 31 januari 
 
Net na Nieuwjaar was er het bericht dat er containers zouden aanspoelen. Die woensdag 2 
januari was er een gespannen opwinding: wat zou er aan spoelen? Maar het werd een drama, 
de hoofdzaak was rotzooi, plastic, waardeloze vervuiling. De MSC Zoë zullen we ons nog 
lang herinneren....  
 
Hoe anders was dat bijna 100 jaar geleden toen op 12 februari 1920 een schip strandde op de 
Noordergronden: De West Aleta. Dat schip had een bijzondere lading van wijn, port en 
whisky. De berging begon direct,  de bemanning was gered door de reddingboot Brandaris I.  
Wat een opwinding toen bij een volgende storm in diezelfde maand het schip in tweeën brak 
en de vaten op het strand aanspoelden. De West Aleta wordt op ons eiland nooit meer 
vergeten.... 
 
Wat verschil tussen de West Aleta en de MSC Zoë! 
 
Op 31 januari gaan de West Aleta Singers met kinderen van de basisscholen een voorstelling 
geven in de Tonnenloods. om de schipbreuk van de West Aleta te gedenken. 
Het belooft een bijzondere voorstelling te worden met zang, muziek en theater onder leiding 
van Judith Oost, Dick de Graaff en Sjoerd de Boer. 
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