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Tweede week thuis 
De tweede week thuis is een feit. Inmiddels is er een goed systeem in werking gebracht met 
thuiswerken en instructiefilmpjes op MS teams. De inzet van de leerkrachten samen met Schylge ICT 
en Lennard Geerts is fantastisch. Ik kan niet anders dan erg trots zijn op hoe zij met elkaar het 
thuisonderwijs vorm hebben gegeven.  
 
Maar zij doen dat niet alleen, Zij kunnen dat alleen met medewerking en hulp van de ouders. We 
hebben bewondering voor jullie allemaal. Iedereen heeft in deze crisis zijn zorgen rond welzijn van 
familieleden, ouderen. Zorgen rond werk en inkomen en daarbij de kinderen thuis die les moeten 
krijgen. We horen mooie verhalen, zien leuke foto’s van opdrachten en filmpjes en kunnen de oudere 
kinderen op school volgen wanneer ze op Snappet werken. Wat doen jullie het geweldig met de 
kinderen thuis! Er kan een misse dag tussen zitten, het wil niet altijd even goed, je kunt vastlopen in 
de taken. Het hoeft niet perfect, het hoeft niet af en weet dat de leerkrachten klaar staan voor 
vragen of een praatje. Maar nogmaals, zonder jullie enorme inzet zou dit niet gelukt zijn. Bedankt 
daarvoor namens alle teamleden.   
 
Maandag ontvangen de kinderen een nieuwe weektaak. Er wordt verder gewerkt met de 
instructiefilmpjes in MS teams.  
 
Op obs ’t Jok is de afspraak dat er niet meer dan twee personen gelijktijdig in onze kant van het 
gebouw zijn. Hiervoor maken we onderling afspraken. De leerkrachten werken vanuit huis ’s 
morgens tussen 9.00 en 12.00 uur met de groepen via MS teams en Face time. U kunt ze dan ook 
bereiken voor vragen of om iets anders te delen. Ze komen op school om instructies op te nemen of 
werk klaar te zoeken dat bij de kinderen thuis wordt gebracht. Onderling is er veel contact. De app 
staat niet stil. Met werkberichten, afspraken en een goede dosis humor. Individueel is er vanuit 
school met elk teamlid apart contact. Eventuele bijzonderheden komen zo op de juiste plaats 
terecht. Ons team vergadert twee maal per week vanuit huis via MS teams. De drie openbare 
scholen hebben onderling veel contact en wisselen ervaringen en kennis uit. Zo kunnen we elkaar 
helpen en op de hoogte houden. Achter de schermen werken we verder aan zaken om na deze crisis 
het onderwijs weer zo goed mogelijk te vervolgen.  
 
We volgen de regelgeving vanuit het ministerie. Daar waar relevant houden we u als ouders op de 
hoogte via extra mail of de wekelijkse update in deze nieuwsbrief. A.s. dinsdag wordt er door 
minister Slob een uitspraak gedaan over het vervolg in de crisis voor het onderwijs. We houden u op 
de hoogte.  



 
Noodopvang naar Midsland 
De opvang van kinderen is vanaf maandag verplaatst van West naar Midsland. Er wordt met een 
groepje jongere kinderen en oudere kinderen gewerkt. Wanneer de groep klein is worden deze twee 
samengevoegd. Van week tot week worden nieuwe roosters gemaakt. Er wordt gewerkt met eigen 
leidsters. Onderwijsmensen staan op de lijst als reserve, waar inmiddels gebruik van is gemaakt.  
 
De bieb online 
Je biebboek uit? Geen probleem. Reserveer online je boek in de bieb. De boeken die op Terschelling 
aanwezig zijn worden thuisbezorgd. www.ontdekdebieb.nl  
 
Activiteiten afgelast en afspraken uitgesteld.  
Het behoeft geen uitleg dat alle activiteiten voor de komende periode zijn afgelast. Het roeien, de 
Koningsspelen. Activiteiten na de meivakantie zullen we t.z.t. bekijken, waaronder het geplande 
schoolreisje van de bovenbouw. Voor de meivakantie beslissen we of dit schoolreisje doorgaat.  
 
Nieuwe leerling. 
Camping Nieuw Formerum krijgt na de meivakantie nieuwe beheerders. Dochter Eva van Dijk komt 
dan bij ons op ’t Jok in groep 7. Ouders en Eva hebben een rondleiding gehad via Face time en Eva 
heeft via MS teams kennisgemaakt met de kinderen van groep 7. Met jouw komst blijft het een 
mooie meidengroep Eva! 
 
Hieperdepiep!!! 
Komende week wordt de week van de Robins!! Maandag 30 maart wordt Robin Schroor al weer 6 
jaar en donderdag 2 april Robin Hofman 9. Gefeliciteerd en een hele fijne bijzondere verjaardag 
toegewenst! 
 
Informatie rond coronavirus 
Voor actuele informatie kunt u de volgende websites raadplegen: 
www.rivm.nl/coronavirus 
www.ggdfryslan.nl 
 
 
Namens het team, Loes Dijk.  
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