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Vierde week thuis 
De vierde week hebben we afgesloten met een rondje langs alle kinderen. Wat missen we jullie!! In 
school hadden anders de mooiste paasversieringen gehangen. De ouderraad druk doende met de 
paasontbijttafels. Zelf vind ik dan de school altijd op zijn mooist. Nu hebben we de eieren namens de 
ouderraad rondgebracht. Met een mooie verrassing daarbij. Prachtige boeken die we gekregen 
hebben van de uitgeverijen. Buurman Jelle en Buurman Koert van juf Saskia zijn in de mail 
geklommen en hebben dit leuke geschenk geregeld voor alle eilander kinderen bij de uitgeverijen. 
Een prentenboek voor de kleintjes en dikke spannende leesboeken voor de groten. Allen er nog een 
knutselboek bij. Veel lees- en doeplezier en buurman&buurman, bedankt namens alle kinderen van 
obs ’t Jok.  
 
Verkeersexamen 
De kinderen van groep 7 hadden vandaag verkeersexamen moeten hebben. Zowel het theorie als het 
praktijkexamen zijn uitgesteld. Zodra we meer weten over het vervolg in deze crisis, horen we ook 
hoe dit wordt opgelost.  
 
Oorlogsproject 
Het project ‘Oorlog in mijn buurt’ voor de groepen 7 en 8 kan dit jaar niet doorgaan. In de weektaak 
van deze groepen komt een klein alternatief met twee opdrachten die in de nieuwbrief van de groep 
nader wordt uitgelegd.  
 
Hieperdepiep!!! 
Vier kinderen zijn de komende week jarig! Billie op 15 april, Mick en Tessa op 16 april en Aline op 17 
april. Al vast gefeliciteerd allemaal. Maak er een bijzonder mooie dag van.  
 
Kilometers lezen 
Digitaal lezen kan bij de bibliotheek. 
https://www.onlinebibliotheek.nl/home.html 
Hier kun je kiezen voor e-books die je kunt lenen of luisterboeken. U kunt de bibliotheek bellen 
wanneer u er niet uitkomt.  
 
Bol.com zet iedere week 10 kinderboeken als luisterboek en E-book klaar voor 1 cent per stuk: 
https://www.bol.com/nl/m/thuisblijvertjes/?promo=Main_900_flashbanner_A1_CRS_1_thuisblijvert
jes 
Hier vind u ook elke dag 4 nieuwe voorleesvideo's 
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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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