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Stand van zaken 
We draaien weer volop. Tot nu toe weinig te doen rond testen, thuisblijven, besmettingen en 
quarantaine. Laten we dit met elkaar zo houden! De kinderen krijgen in de eigen groepen les. Hier 
houden we ons ook strikt aan. De contacten na schooltijd tussen de leerkrachten zijn hoofdzakelijk 
digitaal. Duo-collega’s die in één lokaal werken, overleggen na schooltijd de meest noodzakelijke 
dingen en doen de rest van hun werk alleen in het lokaal of vanuit huis. De oudergesprekken hebben 
inmiddels ook digitaal plaatsgevonden. De leerkrachten gaven aan het heel fijn te vinden met ieder 
van u apart weer een gesprek te hebben.  
 
Met de komst van beter weer kunnen we mogelijk buiten weer wat activiteiten met derden 
ontplooien op onze breek-in-de-week. Het kernconcept materie, waar is alles van gemaakt, leeft 
inmiddels goed in school, zoals u op onze Face book pagina kunt zien. De komende breekdag 
besteden we aandacht aan de verkiezingen en de week daarop aan de week van het openbaar 
onderwijs.  
 
Start zwemlessen 
Vanaf volgende week starten de zwemlessen weer. De kinderen mogen alleen met de eigen groep te 
zwemmen. OBS en CBS zwemmen daarom op aparte tijden. OBS ’t Jok zwemt van 13.30-14.00 uur. 
De kinderen zijn dan rond 14.30 weer op school.  
Ook de kinderen van onze eigen groepen mogen niet met andere groepen te zwemmen. Om die 
reden zwemt groep 3 apart, 4/5 samen en 6/7/8 samen. Kinderen van groep 3 zonder diploma 
kunnen nog niet mee te zwemmen met de andere groepen.  
 
Het schema tot de meivakantie ziet er als volgt uit: 
Di 16-03 groep 3 
Di 23-03 groep 3 
Di 30-03 groepen 6/7/8 
Di 06-04 groep 3 
Di 13-04 groep 3 
Di 20-04 groepen 4/5 
 
Zodra de regels veranderen, meld ik u dit in een update.  
 
Tot slot 
We blijven goed ventileren. Kleed uw kind lekker warm aan. Liefst in laagjes, dan kan er altijd wat uit 
wanneer het te warm is in de klassen.  
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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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