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Maandag zit het d’rop!! 
Vanaf maandag kunnen de schoolbordkrijtjes worden opgegeten, wanneer de kinderen weer naar 
school gaan! We zijn blij dat we weer mogen beginnen. In de algemene brief voor de 5 basisscholen 
heeft u kunnen lezen hoe we op het eiland invulling geven aan de maatregelen vanuit de protocollen. 
Er is nauw contact met de gemeente. Indien het aantal besmettingen toeneemt, kunnen we ons 
beleid hier op aanpassen. School specifiek vindt u terug in deze update.  
 
OBS ’t Jok start om 8.30 uur. De kinderen van CBS ’t Jok zijn dan al binnen. De groepen 1/2/3 worden 
door de leerkracht opgewacht en gaan via de zijdeur naar binnen en buiten. De groepen 4/5 gaan zelf 
via de zijdeur naar binnen. De groepen 6/7/8 via de hoofdingang.  
Alle kinderen wassen hun handen voor ze het lokaal in gaan. De uitgaanstijd is 14.15. Wachtende 
ouders dienen een mondmasker te dragen.  
 
De groepen 1/2/3, 4/5 en 6/7/8 vormen binnen de school de groepen waarin gewerkt wordt. In de 
lokalen krijgen kinderen een vaste zitplek in kleinere groepjes. Niet anders dan anders. We houden er 
gedurende de lesdag rekening mee dat kinderen zoveel mogelijk in het eigen lokaal werken in de 
kleinere groepjes.  
 
De pauzetijden zijn van 1015-10.30 en van 12.30-12.45. De kinderen van alle groepen spelen dan op 
het plein. De kinderen van CBS ’t Jok spelen op andere pauzetijden. We wijken hiermee af van het 
dringende advies alleen met de eigen groep buiten te spelen. Dit omdat we een kleine school zijn en 
het een kortdurend contact buiten betreft. Mocht de gemeente ons aangeven dat het aantal 
besmettingen oploopt, dan kunnen we dit alsnog bijstellen.  
 
Onderbouw 
De groepen 1/2/3 hebben als vaste leerkrachten juf Mariëlle op maandag en dinsdag. Juf Marloes op 
woensdagochtend, donderdag de hele dag en vrijdagochtend. Groep 3 blijft op de woensdag- en 
vrijdagmiddag in het onderbouwlokaal. We mogen de groep 3 ’s middags niet toevoegen aan 4/5. Dit 
heeft te maken met het feit dat in geval van besmetting we twee groepen en leerkrachten naar huis 
moeten sturen ivm de verplichte quarantaine maatregel. Op woensdagmiddag heeft 1/2/3 gym en 
op vrijdagmiddag is juf Marieke er voor groep 3. De groepen 1/2 zijn vanaf 12.00 uur vrij, net als 
anders.  
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Middenbouw 
De groepen 4/5 hebben op maandag juf Rolien en dinsdag t/m vrijdag juf Tineke. De stagiaire, juf 
Sanne is op maandag en dinsdag in de groep.  
Bovenbouw 
Tijdens de Lock down is groep 6 stilletjes doorgeschoven naar de bovenbouw zoals oorspronkelijk het 
plan was. Gedurende het thuiswerken heeft Juf Clarinde groep 6 begeleid en meester Joey de 
groepen 7 en 8. Vanaf maandag wordt groep 6 toegevoegd aan 7/8. Meester Joey is er van maandag 
t/m vrijdag. Juf Clarinde ondersteunt op dinsdag, woensdag en donderdag. Zij bekijken goed in het 
rooster hoe ze de groepen verdelen, passend binnen de maatregelen vanuit het protocol primair 
onderwijs. Ook hier wijken we af van het dringende advies de kinderen van de groepen 7 en 8 
mondkapjes te laten dragen in de gang. De bovenbouwgroep komt apart door de hoofdingang de 
school in en loopt vervolgens 5 meter naar het eigen lokaal. Volgens ons voelen kinderen op die 
manier veiliger, dan dat we bij hen de indruk wekken dat ze een gevaar voor elkaar zijn. Ook hier 
geldt dat wanneer we signaal van de gemeente krijgen rond oplopende besmettingscijfers we dit 
advies alsnog kunnen invoeren.  
 
Breek in de weekdag 
Op woensdag vindt er een aangepast breekdagprogramma plaats. De kinderen blijven in hun eigen 
lokaal. Wel zetten we deze dag in het teken van activiteiten die we dan groepsgewijs doen. Met het 
aankomende wintertje deze week zijn er winterse activiteiten deze dag.  
 
Nieuwe kleuters 
De nieuwe kleuters, Ezra en Haaye komen samen twee dagen wennen in de week voor de 
voorjaarsvakantie. De ouders mogen met de kinderen deze dagen mee naar binnen om hun kind te 
brengen.  
 
Gym en zwemmen 
Voorlopig zijn er nog geen zwemlessen. Juf Arine kan de gymlessen weer oppakken. Indien mogelijk 
met buitenlessen. Gelukkig hebben we wel toestemming gebruik te mogen maken van de gymzaal.  
 
Engels 
Juf Ingrid Santema geeft les op 3 scholen aan verschillende groepen. We hebben besloten dat zij 
begint met het lesgeven aan de groepen 7/8 op verschillende dagen. Voor OBS ’t Jok is dit op 
donderdag.  
 
HVO 
Juf Ingrid Bouma wil niets liever dan weer starten met de HVO lessen. Om reisbewegingen te 
voorkomen en het gegeven dat zij lesgeeft op verschillende scholen aan diverse groepen hebben we 
besloten deze lessen voorlopig nog niet op te starten.  
 
Toetsen, rapportage en oudergesprekken 
Wij bieden onderwijs op maat. Onze wijze van lesgeven is aangepast aan het kind. Dat is ook de grote 
kracht van onze school. Het is een feit dat kinderen tijdens deze Lock down een andere ontwikkeling 
doormaken dan wanneer zij op school zijn. Dat beseffen wij ons maar al te goed. Deze week komen 
we weer even lekker op stoom in de groepen. We toetsen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 voor 
de voorjaarsvakantie met de IEP toets. (Inzicht Eigen Profiel) Een toets die laat zien waar het kind ten 
opzichte van zichzelf staat. De toets wordt onderdeel van de weektaak, voor de kinderen een soort 
les, die de leerkrachten gegevens geven over de stand van zaken per kind. Met die gegevens kunnen 
we na de voorjaarsvakantie verder. We bespreken dit in maart ook graag in een online gesprek met u 
als ouder.  
 
 
 



 
 
 
Van start….. 
Met al deze regels en beperkingen gaan we er voor de kinderen weer wat moois van maken. Lekker 
weer samen in de klassen. Spelen, leren en werken. We hebben het er met ze over, of juist niet. 
Gelukkig is ons wijze van lesgeven aangepast aan het kind en niet andersom. We pakken op waar hij 
of zij op dit moment staat en bouwen verder. Dit met aandacht en warmte voor de sociale context, 
het weer samen kunnen zijn, plezier maken, ravotten. Alles erop en eraan.  
 
Tot slot 
Het wordt koud de komende week. En er moet goed geventileerd worden. Kleed uw kind lekker 
warm aan. Liefst in laagjes, dan kan er altijd wat uit wanneer het te warm is in de klassen. En…..laten 
we hopen dat de kinderen naast de school lekker kunnen dùntsjedellen! Sleeën mee en snowboots 
en warme wanten aan dus maandag.  
 
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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