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Trouw is…. 

Trouw zijn is iemand niet in de steek laten. 

Trouw zijn is geheimen niet doorvertellen. 

Trouw zijn is klaarstaan voor iemand. 

Trouw zijn is nee durven zeggen. 
(uit inspiratieklaender openbaar onderwijs) 

 
 
 

Op naar de zomer! 
De temperatuur zit nog niet echt mee dit voorjaar, maar op naar de zomer zullen er vast meerdere 
zonnige dagen komen. Ons traditionele dauwtrappen had gelukkig prachtig weer, waarmee deze 
activiteit een succes werd. Ouderraad en Albert Vis, bedankt voor het lekkere ontbijt en de mooie 
route! 
 
Lesgeven in school 
De leerkrachten verzorgen de lessen in de eigen groepen. De activiteiten mogen weer groeps 
doorbroken worden gedaan. De activiteiten op de breekdag kunnen daarmee worden gegeven aan 
de hele school. Groep 3 sluit op woensdag- en vrijdagmiddag aan bij 4/5. De gymles met 1/2 komt 
dan te vervallen voor groep 3 op de woensdagmiddag. Zij gymmen op vrijdagmiddag met 4/5. 
Omkleden in de sporthal is weer toegestaan, dus graag vanaf nu weer de sportkleding mee.  
 
Nieuw project 
We gaan aan de slag met het kernconcept Evenwicht en Kringloop. De leervraag ‘Welke voorbeelden 
kennen we van evenwicht en kringloop in Mens en Maatschappij?’ staat centraal. De opening van het 
nieuwe kernconcept vindt woensdag plaats. Verslag volgt via onze Facebookpagina!  
De onderbouw haalt uit dit kernconcept het thema de boerderij. Hopelijk met de klompen aan een 
bezoekje binnenkort aan de boerderij. De midden- en bovenbouw over evenwicht en balans in een 
goede leefstijl met gezond eten en verantwoord bewegen.  
 
Vernielingen en rotzooi 
Er wordt de laatste tijd gebruik gemaakt van ons schoolplein door vandalen. De leiding van de 
zonnepanelen op het dak is vernield, de regenpijpen van het fietsenhok en er ligt regelmatig glas van 
stuk geslagen bierflesjes op het schoolplein. Uiteraard staat er geen naam bij. We hebben de politie 
inmiddels geïnformeerd. Wanneer u ons kunt helpen de vandalen op te sporen of wanneer u tijdens 
een wandeling ’s avonds of in het weekend jeugd op het schoolplein aantreft, willen we graag horen 
wie dit zijn. We stellen het op prijs wanneer u dit ook met oudere jeugd thuis bespreekt. Mogelijk 
kunnen zij ons ook helpen de daders op te sporen.  
 
Examen Anglia 
Donderdag doet groep 8 Anglia examen. De lessen konden op onze eigen school worden verzorgd. 
Met het examen een mooie voorbereiding op het vervolgonderwijs. Succes dames! 
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Webinar alcoholgebruik 
Bericht van GGD Fryslân 
Heb jij kinderen in de leeftijd van 11-14 jaar en wil je meer weten over hoe je invloed kunt hebben op 
hun alcoholgebruik? Meld je dan nu aan voor de webinar van GGD Fryslân en VNN over alcohol en 
opvoeding. Theater Smoar maakt het extra leuk met een interactief theater. Voor meer informatie, 
klik op de link hieronder. 

https://www.ggdfryslan.nl/kind-opvoeding/de-opvoeding-en-gezondheid-van-je-kind/webinar-
alcohol-en-jongeren/ 

 
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 zoveel mogelijk lesgegeven in de eigen groep. Groep 3 sluit op woensdag en 

vrijdagmiddag bij 4/5 aan.   
- Ouders worden verzocht op 1½ meter 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 na goed overleg plaats. Daar er meer 
activiteiten buiten gedaan kunnen worden, spelen we hier op in tijdens bijvoorbeeld de 
breekdagactiviteiten. Overleg met externe begeleiders vindt digitaal plaats. We maken 
uitzonderingen voor ouders van nieuwe kinderen 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.  
 

Vooruitblik 
- Maandag 24 mei Pinksteren, kinderen vrij; 
- Dinsdag 25 mei, studiedag, kinderen vrij; 
- Maandag 31 mei, kennismakingsmiddag VO groep 8; 
- Dinsdag 1 juni, inspectiegesprek; 
- Woensdag 2 juni, 1/2/3 Natuurwijs; 
- Donderdag 3 juni, MR vergadering; 
- Vrijdag 4 juni, Koffieronde voor ouders; 
- Maandag 28 t/m woensdag 30 juni, schoolreis 6/7/8; 
- Vrijdag 2 juli, strandsportdag; 
- Vrijdag 9 juli, laatste schooldag, start zomervakantie om 12.00 uur.  
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Zwemmen 
- Di 01-06, groepen 3/4; 
- Di 08-06, groepen 6/7/8; 
- Di 15-06, groepen 3/4; 
- Di 22-06, groepen 3/4; 
- Di 29-06, groepen 3 t/m 6 laatste zwemles.  

 
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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