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‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het is…..geluk !
(uit inspiratieklaender openbaar onderwijs)

Op naar de vakantie!
Wat fijn dat we zo tegen de zomervakantie bijna van alle regels af zijn. De periode tot de
zomervakantie is nog slechts 2 weken. Daar iedereen nog niet voor een tweede keer is ingeënt en de
meeste besmettingen nog altijd op de basisscholen plaatsvinden, blijven we voorzichtig. Zo houden
we de begin- en eindtijden tot de zomervakantie op 8.30 uur starten, 14.15 uur eindigen. Hiermee
voorkomen we een te groot aantal ouders bij het hek. Graag zien we dat de ouders van de groepen
1,2 en 3 de kinderen tussen 8.20 en 8.30 in de klas brengen. De juffen starten de les om 8.30 uur.
Samen met de ouderraad bekijken we of we op de laatste schooldag voor kinderen en ouders een
gezellig pleinfeest kunnen organiseren. U hoort hier nog meer over.
Een gloednieuw rapport!
Vrijdag gaat het nieuwe rapport mee naar huis. De kleuters hebben op het voorblad zichzelf
getekend en hebben de juffen verteld wat ze graag doen in de groep. De leerkrachten van de
groepen 1 en 2 hebben op de achterkant hun bevindingen geschreven. Vanaf groep 3 beschrijft uw
kind op het voorblad het welbevinden op school. Ook vertelt uw kind iets over de eigen leerdoelen
van het afgelopen jaar en waar hij/zij trots op is. De andere bladzijde is ingevuld door de
leerkrachten. De pagina is verdeeld in drie onderdelen hart, hoofd en handen. Deze onderdelen
sluiten aan op de IEP toets (Inzicht Eigen Profiel), maar ook op wat uw kind in de klassen en op school
heeft laten zien. Onderaan staan een aantal vaardigheden, die de leerkracht beoordeeld heeft. Tot
slot een link die verwijst naar de IEP talentenkaart. Op deze kaart staan de vorderingen van uw kind.
Naar aanleiding van het rapport is er in de week van 28 juni en in de week van 5 juli de gelegenheid
om op school te komen voor een gesprek met de leerkracht van uw kind. In de gang bij het lokaal van
de bovenbouw hangen hiervoor de intekenlijsten. Jullie kunnen op school komen inschrijven en
tevens weer eens een kijkje in de school nemen!
Nieuwe leerling
Deze laatste weken is Stella Bolt in de kleutergroep gestart. Mooi nog even wennen voor de
zomervakantie en dan in augustus hoor je er helemaal bij. Fijn dat je er bent Stella!
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Wieltjesdag en waterspelen
Woensdag 7 juli houden we met alle groepen een wieltjesdag. De kinderen mogen deze dag op
wielen naar school, denk hierbij aan: skelters, steps, rolschaatsen, skateboards, fietsen etc. Wie het
leuk vindt, mag hierbij verkleed komen. ’s Middags zijn er waterspelen op het plein. De kinderen
mogen deze dag dus ook hun zwemkleding mee! Wie er nog leuke waterspelletjes of kleine
zwembadjes heeft, mag deze ook meenemen.
Vertrek directeur-bestuurder
Mevrouw Willy Cupido de Turck, stopt per 1 juli haar werkzaamheden als directeur-bestuurder voor
de drie openbare scholen. Onder haar leiding hebben de Prinses Margrietschool, ’t
Hunnighouwersgat en OBS ’t Jok heel wat onderwijsontwikkelingen doorgemaakt. De laatste jaren
hebben de scholen vernieuwingen in het onderwijs doorgevoerd vanuit de next level beweging. Een
netwerk van scholen die gezamenlijk optrekken in wat er nodig is voor een toekomst waarin onze
kinderen gelukkig en succesvol kunnen zijn. Samen voor hun toekomst. Met hart voor deze toekomst
heeft Willy Cupido zich achter de schermen opgesteld als een directeur-bestuurder die teams het
vertrouwen gaf dit zelf als geen ander te kunnen vanuit leerkracht.
We nemen afscheid van mevrouw Cupido met haar drie teams. We wensen haar een waardevolle
toekomst toe aan de wal op een prachtige plek aan zee en in de duinen. Wanneer u als ouder Willy
een woordje wilt schrijven, dan kan dit uiteraard. Graag geven we haar een mand met mooie
afscheidskaarten en woorden mee op de dag dat we haar uitzwaaien. U kunt een boodschap
inleveren op de scholen.
Oproep schilders bibliotheek
OBS en CBS ’t Jok gaan de bibliotheek verplaatsen van de hal naar de ruimte naast het projectlokaal,
straks breeklokaal. Meester Joey en juf Klasien hebben hiervoor een plan gemaakt. Leesplezier
bevorderen vraagt om een fijne leesplek. We willen de ruimte schilderen en zoeken ook hier
vrijwilligers voor. Graag aanmelden bij meester Joey.

Oproep vrijwilligers Breeklokaal
Eén jaar Breek in de Week zit erop ! Van al deze mooie dagen is een compilatie gemaakt. Om deze te
bekijken kunt u op de volgende link klikken: https://youtu.be/STmmFY_WDto
Volgend jaar gaan we met deze dagen verder. We bouwen ons projectlokaal om tot ‘Breeklokaal’.
Het wordt een multifunctionele werkplek. Denk hierbij aan een werkatelier dat verdeeld is in
verschillende werkhoeken. Een houtbewerkingshoek/metaalwerkhoek, een ict-hoek, een creatieve
hoek, een kookhoek en een fijne plek waar je kunt samenwerken. Om deze plek te realiseren, zijn we
op zoek naar vrijwilligers. Lijkt het u leuk om mee te denken, in te richten, te klussen en te
verbouwen? Meld u dan aan bij juf Marieke of juf Clarinde. Wij zorgen ervoor dat het lokaal is
leeggeruimd. We beginnen in de eerste schoolweek na de zomervakantie!
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/webinaralcohol-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.
- Na binnenkomst worden de handen gewassen.
- De lokalen zijn voorzien van koolstofdioxidemeters en worden goed geventileerd.
- Ouders worden verzocht op 1½ meter van elkaar de kinderen te brengen en halen bij het
schoolhek.
- 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.
Vooruitblik
- Maandag 28 t/m woensdag 30 juni, schoolreis 6/7/8;
- Woensdag 30 juni, schoolreisje 4/5 naar Vlieland;
- Woensdag 30 juni, schoolreisje 1/2/3, een rondje om;
- Woensdag 7 juli, wieltjes en waterdag;
- Vrijdag 9 juli, laatste schooldag, start zomervakantie om 12.00 uur.
Informatie rond coronavirus
Voor actuele informatie kunt u de volgende websites raadplegen:
www.rivm.nl/coronavirus
www.ggdfryslan.nl
Namens het team, Loes Dijk.

Leerlingen beleven de mooiste verhalen met de gratis online
Bibliotheek-app
Beste ouders,
Boek ’n Trip komt eraan! Met deze zomeractie van Jeugdbibliotheek kunnen kinderen de mooiste
verhalen beleven tijdens de zomervakantie. Gewoon op een telefoon of tablet. Ze downloaden
simpelweg de leukste e-books en luisterboeken met de gratis online Bibliotheek-app. Ook als ze
nog geen lid zijn van de bieb.
Dit jaar zijn de zorgen over leesvaardigheid van kinderen extra groot vanwege achterstanden
door de lockdowns. Daarom is doorlezen tijdens de vakantie extra belangrijk en dat kan
gemakkelijk via de online Bibliotheek-app!

Lekker lezen op vakantie

Onderweg in de auto luisteren naar het verhaal van Mees Kees? Of vanuit de luie strandstoel op
digitaal avontuur met De regels van Floor? Met de zomeractie is het wel heel gemakkelijk: je
leerlingen downloaden simpelweg de leukste lees- en luisterboeken op een telefoon of tablet met
de online Bibliotheek-app.

Hoe werkt Boek 'n Trip?
•
•
•
•
•
•
•
•

Lezen via de online Bibliotheek-app (Android en iOS)
10 e-books en 10 luisterboeken per leerling
Elk boek drie weken lenen
Zomeractie is geldig van 1 juli t/m 31 augustus
Speciale selectie zomerboeken per leeftijdscategorie
Toegang tot duizenden jeugdtitels
Boeken digitaal vinden, lenen en lezen, thuis en op vakantie
Geen boetes als boeken te laat worden ingeleverd

Meer informatie over Boek 'n Trip vind je hier.

Voorkom terugval
Het actieabonnement is heel laagdrempelig voor leerlingen en ouders want ze hoeven niet
speciaal naar de bibliotheek en zelfs geen lidmaatschap af te sluiten. Zo komen ze ontspannen
en belezen weer terug op school en voorkom je een terugval in het AVI-niveau. Ook voor
leerlingen die al wél lid zijn van de bieb staan dezelfde leuke boeken klaar om deze zomer door
te kunnen lezen.

