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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 
 
 

 
De Fransen zeggen: noe 

Duitsers zeggen: wier 
Engelsen: wie 

En wij: wei 
 

Noe, wier, wie wei 
Daar horen jij en ik ook bij.  

(Uit de inspiratiekalender openbaar onderwijs) 

 
Begin schooljaar 
We zijn weer begonnen! Alles staat klaar voor een nieuw schooljaar. Het team heeft zin in een mooi 
jaar waarin onze plannen verder vorm kunnen krijgen. We blijven de richtlijnen van het RIVM 
aanhouden, zoals deze voor de zomervakantie ook golden. Dit betekent dat wij de schooltijden 
voorlopig houden van 8.30 uur – 14.15. De kinderen van de groepen 4 t/m 8 kunnen vanaf 8.25 de 
school in zodat er om 8.30 met de lessen kan worden gestart. De kinderen van de groepen 1 t/m 3 
worden vanaf 8.25 opgevangen op het schoolplein door de leerkracht en gaan om 8.30 de school in. 
We vragen u om de starttijden goed in acht te nemen, zodat we tijdig kunnen starten.  
 
De volgende punten blijven gelden: 

• Leerlingen komen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school; 
• Ouders komen niet op het schoolplein of in de school; 
• De school let er op dat leerlingen vaak hun handen wassen; 
• Buitenspelen mag weer met alle groepen, wel zijn er aparte pauzetijden obs/cbs; 
• Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 

Vanuit de bovenschoolse directie heeft u een aparte mail ontvangen met daarin de richtlijnen rond 
thuisblijven in geval van klachten en ziekte.  
 
De breekdag! 
Zoals we in de nieuwsbrief en tijdens de koffieronde hebben gemeld, worden dit schooljaar de  
woensdagen ‘breek-in-de-week-dagen’. Een dag waarop activiteiten plaatsvinden door en/of met de 
gehele school. We plannen op deze dag de uitjes, zoals ‘Op’e riid’, excursies met SBB en feesten. 
Daarnaast het projectonderwijs, de crea’s en talentontwikkeling. Naast vier dagen waarin gebouwd 
wordt aan met name de schoolse vaardigheden, een dag waarop werk in uitvoering plaatsvindt en 
het geleerde toegepast kan worden. Juf Clarinde coördineert deze dag.  



 
Woensdag 19 augustus wordt onze eerste breekdag. Onder elke dag ligt een doel en een vaardigheid. 
Deze eerste dag staat in het teken van groepsvorming en vindt plaats op het strand van Hoorn. In 
samenwerking met Stichting de Milieujutter gaan we, met in ons achterhoofd de problematiek van 
de plastic soep, het strand schoonmaken. Naast het opruimen maken we zandsculpturen en zoeken 
we schelpen. De groepen 1 t/m 3 worden gebracht, vervoer is geregeld. De groepen 4 t/m 8 op de 
fiets. Voor deze dag moeten de kinderen het volgende meenemen: 

• emmer en schep(je)/harkje; 
• eten en drinken; 
• extra tasje voor de gevonden schelpen; 
• de kinderen thuis graag goed insmeren.  

We gaan uit van mooi weer, bij slecht weer blijven we op school.  
 
De tweede breekdag (26-09) staat in het teken van Eilander workshops. Zo komt de Jutfabriek op 
school om samen met de kinderen een aandenken te maken van het gevonden plastic. Van de 
schelpen worden viltkunstwerkjes gemaakt. Hier gaat Alie Oosterloo ons bij helpen. Met Flang 
Cupido gaan we koken en er worden eilandschilderingen gemaakt.  
 
Ons breekdagprogramma wordt in het vervolg aangekondigd op een speciaal bord op het schoolplein 
en op de website van de school.  

 
Sport- en bewegingslessen 
Groep 1/2/3 heeft dagelijks buitenspel of bewegingslessen van de eigen leerkracht. Op woensdag bij 
juf Arine is er les in de Stoek van 13.30-14.15 met de eigen groep. De kinderen kunnen om 14.15 uur 
bij de Stoek worden opgehaald.  
 
De groepen 3/4/5 hebben op vrijdagmiddag gym van juf Arine. 
 
De groepen 6/7/8 hebben les op maandagmiddag van juf Arine en op vrijdagochtend van meester 
Joey.  
 
Het zwemrooster is verwerkt in de ouderkalender. De data tot de herfstvakantie staan tevens 
onderaan deze nieuwsbrief.  
 
Engels 
Deze week starten op donderdag de Engelse lessen voor alle groepen. Juf Ingrid Santema geeft ook 
dit schooljaar de lessen.  
 
HVO 
Voor de zomervakantie hebben we afscheid genomen van juf Rigt Bouma. Tot nu toe heeft de HVO 
organisatie nog niet een nieuwe leerkracht gevonden om de HVO lessen t verzorgen. We hopen hier 
zo spoedig mogelijk meer over te vernemen en houden u op de hoogte.  
 
Plusklassen 
Beide plusklassen beginnen vanaf 27-08 op de donderdag. De Plusklas Theorie in Midsland bij juf 
Marianne en de Plusklas Praktijk bij juf Loes op ’t Jok.  
 
Schoolgids 
De nieuwe schoolgids staat volgende week op de website van de school. Via de mail wordt deze u 
tevens toegestuurd. Mocht u een papieren exemplaar wensen, dan kunt u dit per mail aangeven via 
obsjok.nextlevel@opot.nl.  
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Ouderkalender 
De komende week krijgen de oudste kinderen een nieuwe ouderkalender mee. Op de ouderkalender 
staan zaken die voor u als ouders van belang zijn. Toevoegingen of wijzigingen in data worden via de 
mail aan u doorgegeven. 
 
Toestemmingsformulieren 
U ontvangt komende week ook een pakketje toestemmingsformulieren die aan het begin van elk 
schooljaar getekend moeten worden. Wilt u deze zo spoedig mogelijk aan uw kind meegeven?  
 
Pestprotocol 
Aan het begin van het schooljaar is er in de groepen veel aandacht voor de groepsvorming. Er zijn 
kinderen vertrokken en weer nieuwe bij gekomen. Het onderwerp pesten wordt goed onder de 
aandacht gebracht. Vanaf groep 5 ondertekenen kinderen hiervoor een formulier. Het is zinvol 
wanneer er thuis ook regelmatig gesproken wordt over pesten en gepest worden.  
 
Oudervertelgesprekken 
In verband met de regels rond corona, houden we geen startgesprekken met alle ouders. De opzet 
voor nu is dat uw kind woensdag 19-08 een vragenblad mee naar huis krijgt, dat u, waar mogelijk, 
samen met uw kind invult. Op maandag 24-08 willen we de formulieren retour. In deze week heeft 
de leerkracht dan een kindplangesprek met alle kinderen en worden de plannen voor de eerste 
periode gemaakt.  
Wanneer u een gesprek met de leerkracht wenselijk acht n.a.v. de start van het schooljaar, dan kunt 
u dit op het formulier aangeven. De leerkracht neemt dan met u contact op om een afspraak te 
maken.  
 
Melkabonnementen 
We stoppen met de melkabonnementen. Uw kind kan voor de lunch een goed afsluitbare drinkbeker 
meenemen voorzien van naam en groep. De klassendienst draagt zorg voor het plaatsen van de 
drinkbekers in de koelkast. In verband met belasting van het milieu verzoeken we u zo min mogelijk 
drinkpakjes mee te geven.  
 
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 
1/2/3 en 7/8 maken gebruik van een groepsapp. We vragen u deze app als mededelingenapp te 
gebruiken vanuit de leerkracht. Eénrichtingsverkeer dus. Onze 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.  
 
Zwemmen: 
01-09 groepen 3/4; 
08-09 groepen 3/4; 
15-09 groepen 5/6; 
29-09 groepen 3/4. 
 
Vooruitblik: 
17-09 Eerste schooldag; 
24-09 Lefdag 7/8; 
09-09 ‘Op’e riid’; 
25-09 Studiedag 1, leerlingen vrij; 
23-09 Start kinderboekenweek, thema ‘En toen..’; 



23-09 Natuurwijs groep 7/8; 
30-09 Natuurwijs groep 1/2/3; 
02-10 Kinderen 12.00 uur vrij, start herfstvakantie.  
 
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.    
 
 
Namens het team, Loes Dijk.  

http://www.sponsorkliks.com/
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