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Het voorjaar tegemoet 
De vierde nieuwsbrief dit schooljaar met daar tussendoor regelmatige updates rond corona. 
Voorlopig hopen we op rust en stabiliteit in onze school zodat we de maanden maart en april 
benutten om weer verder te werken aan vaardigheden, kennis en talenten. Dit alles binnen de regels 
waar we ons aan houden. Hopelijk gaan we zo voor iedereen een voorjaar tegemoet waarin 
langzaamaan steeds meer mogelijk is.  
 
Lesgeven in school 
De leerkrachten verzorgen de lessen in de eigen groepen. Voorlopig vinden er nog geen groeps 
doorbroken activiteiten plaats. Elke leerkracht draagt zorg voor het onderwijs in de eigen groep.  
Op woensdag komt onze breekdag weer terug in het programma. Ook met activiteiten in de eigen 
groep. We gaan aan de slag met het kernconcept Materie. De leervraag ‘waar is alles van gemaakt?’ 
staat centraal. De opening van het nieuwe kernconcept vindt morgen plaats. Vincent Kooyman van 
de Jutfabriek komt de kinderen iets brengen dat van het verzamelde plastic is gemaakt aan het begin 
van het schooljaar. Hij overhandigt dit buiten per groep met de eigen leerkracht en met een mooie 
uitleg erbij.  
 
Regels rond corona 

- OBS en CBS hanteren verschillende begin- en eindtijden. OBS ’t Jok start om 8.30 uur en 
eindigt de schooldag om 14.15 uur.  

- De groepen 1/2/3 worden opgewacht om 8.30 uur door de leerkracht en gaan samen naar 
binnen. Vanaf groep 4 komen de kinderen zelf de school binnen.  

- Na binnenkomst worden de handen gewassen.  
- De lokalen zijn voorzien van koolstofdioxidemeters en worden goed geventileerd.  
- Er wordt lesgegeven in de eigen groep. De groepen wisselen niet van leerkracht. Groep 3 

blijft de gehele week bij 1/2 en sluit niet aan bij 4/5.  
- Ouders wordt verzocht op 1½ van elkaar de kinderen te brengen en halen bij het schoolhek. 

Ouders mogen niet zonder overleg vooraf in school.  
- We hanteren voor kinderen en personeel de beslisboom van het RIVM bij klachten en/of 

ziekte. Bij twijfel kunt u contact opnemen met school om samen de beslisboom te 
doorlopen.  

- Bezoek van derden aan de school vindt in deze periode niet plaats. Overleg met externe 
begeleiders vindt digitaal plaats. We maken uitzonderingen voor ouders van nieuwe kinderen 
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en mensen die werkzaamheden op en om de school verrichten. We proberen afspraken 
zoveel mogelijk buiten de lestijden te houden. Het dragen van een mondkapje is dan 
verplicht.  

 
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. Voor de voorjaarsvakantie hebben we de toetsen afgenomen van IEP (Inzicht 
Eigen Profiel). De resultaten laten zien dat kinderen ten opzichte van zichzelf ondanks de crisis 
vooruitgang hebben geboekt. Een groot compliment aan onze kinderen, hun ouders en de 
leerkrachten die het thuisonderwijs en onderwijs op school hebben weten vorm te geven.  
 
In de week van 8 t/m 13 maart wordt dit met u besproken in een Teams sessie. De leerkrachten van 
de groepen 1 t/m 5 hebben een oudergesprek met alleen de ouders. De leerkrachten, kinderen en 
ouders van de groepen 6/7/8 hebben een gezamenlijk gesprek. In dit gesprek kijkt u samen met 
leerkracht en kind naar de behaalde doelen in de afgelopen periode en kijkt u samen vooruit naar de 
nieuwe doelen tot de zomervakantie.  
De leerkrachten nemen deze week contact met u op om een afspraak te maken.  
 
Bewegingsonderwijs 
Juf Arine mag sportlessen in de gymzaal geven onder enkele strikte voorwaarden. Op woensdag 
geeft ze gym aan de groepen 1/2/3 van 12.30-13.10. Op vrijdag geeft ze les aan de groepen 4 en 5 
van 12.30 – 13.10 en de groepen 6/7/8 van 13.20 – 14.00 uur. De kinderen mogen zich niet 
omkleden in de kleedkamers. Jas en schoenen uit en sporten. Graag gemakkelijke kleding deze 
dagen.  
 
Anglia 
Vanaf donderdag gaat groep 8 alsnog Anglia doen. In samenwerking met het Schylger Jouw is 
afgesproken dat juf Clarinde dit op de eigen school doet. Een mooie voorbereiding op het voortgezet 
onderwijs.  
 
Adviesgesprekken groep 8 
Donderdag 4 maart vinden de adviesgesprekken plaats voor de leerlingen van groep 8. Het advies 
volgt uit bijna 8 jaar basisonderwijs. De eindtoets in april is voor kinderen en school een bevestiging 
van dit eindadvies.  
 
Tot slot 
Het is nog geen zomer, maart roert zijn staart, april doet wat ie wil 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.  
 
Vooruitblik 
 
Donderdag 04-03, MR vergadering via Teams (vanaf 19.45 uur) 
Vrijdag 19-03, gewone lesdag, studiedag vervalt 
Woensdag 24-03, Paascrea 
Vrijdag 26-03, Koffieronde MR in Teams 
Vrijdag 02-04 en maandag 05-04 Paasweekend 
Dinsdag 20-04 en woensdag 21-04 IEP eindtoets groep 8 
Maandag 26-04 Studiedag team, kinderen vrij 
Dinsdag 27-04 Koningsdag, kinderen vrij 
Vrijdag 30-04 12.15 uur, start meivakantie.  
 
 



 
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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