
Nieuwsbrief 4  OBS ’t JOK 

Maart 2020 
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 

 

 

 
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) 

 
Nieuwe leerlingen en vertrokken leerling 
Voor de voorjaarsvakantie heeft Bibi Kiewiets afscheid genomen. Samen met haar ouders is zij 
verhuisd naar de wal. We wensen haar een goed vervolg toe op haar nieuwe basisschool.  
Nova Abma en Julie Pettinga zijn hun schoolcarrière begonnen bij juf Mariëlle en juf Rolien. En dat is 
al reuzegezellig in de poppenhoek en op het zoldertje. Veel plezier op ’t Jok.  
 
Kernconcept Tijd en Ruimte 
Het kernconcept Communicatie is voor de voorjaarsvakantie afgesloten met een mooie presentatie. 
Tijd en ruimte staat op het programma. We duiken de geschiedenis in en eindigen het project in de 
toekomst. De start van het project is in het Behouden Huys, waar de geschiedenis van ons eiland tot 
leven komt. Graag kosteloos materiaal verzamelen om mee te knutselen tijdens dit project.  
 
Project ‘Oorlog in mijn buurt’ 
Ook dit schooljaar doet groep 8 mee aan het project ‘Oorlog in mijn buurt’. De kinderen van nu 
interviewen de kinderen van toen. Het thema is deze keer uiteraard 75 jaar bevrijding. Wat kunnen 
de kinderen van toen zich nog herinneren van de bevrijding. In de aanloop naar de interviews krijgen 
de kinderen lessen over WOII door gastdocenten. Ook krijgen ze les in het maken en uitvoeren van 
een interview. Samen met een coach worden ze voorbereid op de presentatie. Dit schooljaar doen 
alle eilander scholen mee. Dit betekent dat we 12 ouderen zoeken die willen vertellen over deze tijd. 
Wanneer u mensen weet of familieleden die hier aan deel willen nemen of wanneer u meer 
informatie wilt, dan kun u daarvoor bij juf Loes terecht. Op https://inmijnbuurt.org/ zijn onder het 
kopje ‘Oorlog in mijn buurt’ de verhalen te vinden die de kinderen van onze groep 8 vorig jaar 
hebben gemaakt.   
 
 
 
 

https://inmijnbuurt.org/


Luizen 
We zijn er nog niet af, we blijven voorlopig op maandag controleren. Graag het haar op maandag niet 
ingevlochten.  
 
Informatie rond omgaan met het coronavirus 
Als school worden we goed geïnformeerd door de GGD. Wij volgen de richtlijnen van de GGD. Op dit 
moment zijn er geen verscherpte maatregelen aan ons doorgegeven. Kinderen horen uiteraard om 
hun heen veel over de ziekte. Op school is hier aandacht voor. We attenderen kinderen op 
maatregelen om de verspreiding van het virus te voorkomen, dezelfde maatregelen als die voor griep 
en verkoudheid.: 

- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 
- Gebruik papieren zakdoekjes 
- Was regelmatig je handen 

Voor actuele informatie kunt u de volgende websites raadplegen: 
www.rivm.nl/coronavirus 
www.ggdfryslan.nl 
 
Pauzehap 
Ons fruitabonnement stopt 17 april. Om de goede gewoonte van gezonde pauzehappen te 
continueren, hebben we afgesproken dat er in de kleine pauzes alleen groente en/of fruit gegeten 
wordt. Wanneer kinderen crackertjes e.d. meenemen, dan kunnen ze die bewaren voor de lunch.  
 
Ouderraad 
We zijn dringend op zoek naar nieuwe ouderraadsleden die willen ondersteunen bij activiteiten in de 
groepen. Wanneer u belangstelling hebt, horen we dit graag.  
De ouderraad heeft het boek ‘Koning van Katoren’ gesponsord voor de kinderen van groep 6/7/8. 
Scholen kregen de aanbieding deze boeken voor €2,= per boek aan te schaffen. We hopen dat de 
kinderen er weer leeskilometers mee maken.  
 
Medezeggenschapsraad 
Donderdag 12 maart 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.  
 
Schoolfotograaf 
Vanuit gesprek in de laatste koffieronde en overleg met or en mr hebben we besloten af te zien van 
de jaarlijkse portretfoto’s van de kinderen door een schoolfotograaf. Wel vragen we een eilander 
fotograaf jaarlijks groepsfoto’s te maken en een afscheidsfoto groep 8.  
 
Oproep trainers roeien 
In april worden weer de jaarlijkse roeiwedstrijden gehouden. We zoeken nog trainers voor de 
groepjes. U kunt zich hiervoor melden bij de bovenbouwleerkrachten.  
 
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.  
 

http://www.rivm.nl/coronavirus
http://www.ggdfryslan.nl/


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: 
03-03 3/4; 31-03 5/6; 
10-03 5/6; 07-04 3/4;    
17-03 3/4; 21-04 5/6. 
24-03 3/4; 
 
Vooruitblik: 
11-03 studiedag team, kinderen vrij; 
12-03 mr vergadering; 
16-03 t/m 20-03 week van het openbaar onderwijs; 
01-04 paascrea; 
09-04 Paasfeest; 
10-04 t/m 14-04 Paasweekend (di 14-04 is een studiedag voor het team); 
22-04 roeiwedstrijden 
24-04 Koningsspelen, kinderen 12.00 uur vrij, start meivakantie.  
 
Namens het team, Loes Dijk.  
 
 

 

 

 

http://www.sponsorkliks.com/

