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Laatste week thuis 
Dit was de laatste week thuis! In de persconferentie is aangegeven dat de basisscholen onder 
voorwaarden vanaf 11 mei weer open gaan. De voorwaarden zijn in de vorm van protocollen 
aangeleverd. Hierover heeft het team vergaderd. Vervolgens de mogelijkheden voor OBS ’t Jok 
voorgelegd aan Bestuur en MR. Dit heeft geresulteerd in een basisplan dat vanaf 6 mei door het 
team wordt uitgewerkt. Uiterlijk 7 mei ontvangt u een definitief uitgewerkt plan voor de opstart na 
11 mei.  
Op hoofdlijnen kunnen we u mededelen hoe het basisplan voor OBS ’t Jok eruit ziet: 

• Op vijf ochtenden onderwijs aan alle groepen op twee locaties (onder- en middenbouw op ’t 
Jok, bovenbouw op andere locatie in de buurt); 

• Grote groepen worden onderverdeeld in kleinere; 
• Elke groep heeft op de 5 ochtenden een vaste eigen leerkracht;  
• Verschillende start- en eindtijden obs/cbs. 

 
Meivakantie 
De meivakantie is voor de kinderen verlengd tot 11 mei. De leerkrachten zijn vanaf 6 mei op school 
om de voorbereidingen te treffen voor de periode tot de zomervakantie. Het verplaatsen van 
materiaal, verdelen van middelen en het in gereedheid brengen van de voorzieningen volgens de 
protocollen krijgt dan volop de aandacht.  
De online lessen worden daarmee voor de meivakantie afgesloten. Ouders die het prettig vinden 
voor hun kind toch een werkpakketje te krijgen voor de tweede week, kunnen dit aangeven bij de 
eigen leerkracht. Uw taak als juf of meester zit er op. Wat hebben jullie het fantastisch gedaan met 
de kinderen. Om onze waardering te onderstrepen hebben alle gezinnen vandaag thuis een brief van 
onze directeur-bestuurder met een attentie ontvangen.  
 
Plusklassen 
De vijf scholen hebben besloten de Plusklassen voorlopig niet te laten draaien. Het is organisatorisch 
slecht in te passen. Daarnaast brengt het wisseling van scholen voor kinderen en leerkrachten met 
zich mee die we volgens de richtlijnen zoveel mogelijk dienen te beperken.  
 
Schoolreisjes 
Eén van de punten uit het opstartprotocol is dat er tot de zomervakantie geen schoolreisjes 
plaatsvinden. Het reisje naar de wal van groep 6/7/8 komt daarmee definitief te vervallen. In de 
maand mei worden de aanbetalingen hiervoor teruggestort.  
 
 
 



 
 
Ouderdag 
De tweede zondag in mei is het Moederdag. Op school kunnen we jammer genoeg niet iets 
knutselen. Dat gaat wel lukken voor Vaderdag, maar dat zou niet heel eerlijk zijn. Vandaar dat we 
hebben bedacht er in juni Ouderdag van te maken om op school samen met de kinderen daar iets 
leuks van te maken. Voor nu de vaders in het spier om de moeders op 10 mei in het zonnetje te 
zetten! 
 
Vandalisme 
De kinderen die de vernielingen hebben aangericht op het dak, hebben zichzelf bij hun leerkracht 
gemeld. Eén en ander wordt afgehandeld met directie en gemeente. Bedankt voor de medewerking.  
 
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 
 
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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