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Elke dag begint waarde(n)vol. 

Binnen onze school staan we regelmatig stil bij thema’s rond de kernwaarden van het openbaar onderwijs 
 

 
 

Zin! 
Een nieuwe dag, een nieuw begin.  

Heb je weer een beetje zin? 
Doe je nog iets leuks vandaag of is dat maar de vraag?  

(Uit de inspiratiekalender openbaar onderwijs) 

 
Begin schooljaar 
We zijn weer begonnen! Alles staat klaar voor een nieuw schooljaar. Het team heeft er weer zin in! 
Op dit moment wordt er in samenwerking met Island Woods nog hard gewerkt aan ons prachtige 
breeklokaal waar de kinderen dit schooljaar naar hartenlust kunnen programmeren, timmeren, 
verven, koken en samenwerken. Belangstellenden en ouders worden al vast van harte uitgenodigd 
voor de feestelijke opening op woensdag 1 september vanaf 13.30 uur.  
 
Begin- en eindtijden 
De lessen starten weer om 8.15. De bel gaat om 8.10 zodat de kinderen op tijd in de klas aanwezig 
kunnen zijn. De ouders van de groepen 1,2 en 3 kunnen via de zijdeur de kinderen in de klas brengen. 
Ook hier geldt dat de lesdag start om 8.15 uur; De eerste schooldag staat op het schoolplein de 
koffie en thee klaar voor een bijpraatmoment van alle ouders obs en cbs! 
 
Aandachtspunten corona 
De basismaatregelen blijven gelden en eenieder zich dient te houden aan deze basisregels: 

• Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus of ga direct naar huis bij het ontstaan van 
klachten gedurende de dag en laat je testen.  

• Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) 
mogen naar school.  

• De standaardboodschap is: bij twijfel blijf je thuis. Al het (onderwijs)personeel, alle leerlingen 
en andere aanwezigen in of bij de school moeten volledig klachtenvrij zijn en anders 
thuisblijven. Zij blijven ook thuis als er een quarantaineadvies geldt.  

• Huisgenoten van een persoon met coronaklachten en koorts/benauwdheid hoeven niet meer 
thuis te blijven. Dit geldt voor zowel kinderen als volwassenen.  

• Volwassenen in school houden onderling 1,5 meter afstand. Kinderen hoeven dit niet. 
• Een ieder wast regelmatig zijn of haar handen en hoest en niest in de elleboog.  

  
Een ziekmelding gaat via het gewone nummer 0562-448569.  Wanneer de leerkracht op school 
twijfelt aan de gezondheid van uw kind, dan wordt u gebeld en dient u uw kind direct op te halen van 
school. Telefonische bereikbaarheid tijdens schooluren is hiervoor nodig. Mocht u vragen hebben 



over de maatregelen, neemt u dan contact op met de leerkracht van uw kind of met de 
locatiedirecteur. 
 
U krijgt via de mail de komende week de nieuwe beslisboom toegestuurd. Deze wordt tevens op de 
website van de school geplaatst.  

 
De Gouden weken 
De periode van de 'Gouden weken’ start vanaf de eerste schooldag en duurt een aantal weken. In 
deze periode bouwen kinderen en leerkrachten aan de fundering van hun groep, waarin respect 
hebben voor elkaar(s) verschillen centraal staat en de klassenregels worden vastgesteld met elkaar. 
Dit houdt in dat er werkvormen en spelletjes worden ingezet om met elkaar te werken aan een 
positieve groepssfeer waar de groep het hele jaar plezier aan beleefd. We ronden de Gouden weken 
af met een gezamenlijke ‘Op’e riid’ voor obs en cbs op woensdag 15 september.  
 
Menno Tuik komt een dag in groep 7-8. Hij verzorgt dan de Lefdag. Met Rots en Water werkvormen 
geeft hij kinderen inzichten om te zijn wie je wilt zijn, waarbij je rekening houdt met je omgeving.  
 
Vanaf 1 september vinden de startgesprekken plaats. Via de groepsleerkrachten krijgt u hiervoor een 
uitnodiging 

Opening Breek in de Week ‘Eilandbreed’ 
Woensdag 25 augustus is de opening van de Breek in de Week dagen voor dit schooljaar. De opening 
is dit schooljaar in samenwerking met Eco Safari Terschelling, de Waddenvereniging en de Jut 
Fabriek. Wat we deze dag precies gaan doen blijft nog even een verrassing. Wel kunnen we alvast 
vertellen dat de kinderen van groep 4 t/m 8 deze dag op de fiets naar school moeten komen.  

Stagiaires 
Vanaf volgende week loopt Pien van den Hurk één dag in de week stage in de onderbouw en Doortje 
Swart in de bovenbouw.  

Leesouders 
We maken graag weer gebruik van leesouders op maandag (8.45-9.15) en op dinsdag, donderdag en 
vrijdag (8.20-8.45) Opgave bij de leerkracht op school.  

Sport- en bewegingslessen 
- Groep 1/2/3 heeft dagelijks buitenspel of bewegingslessen van de eigen leerkracht. Op 

woensdag bij juf Arine is er les in de Stoek van 13.15-14.00 samen met de cbs. De kinderen 
kunnen om 14.00 uur bij de Stoek worden opgehaald; 

- De groepen 4/5/6 hebben op vrijdagmiddag gym van juf Arine; 
- De groepen 6/7/8 hebben les op maandagmiddag van juf Arine. 

 
Gymkleding meegeven, de kinderen met lang haar, het haar vast in een staart en de kinderen van de 
bovenbouw graag gymschoenen mee. 
 
Het zwemrooster is verwerkt in de ouderkalender. De data tot de herfstvakantie staan tevens 
onderaan deze nieuwsbrief.  
 
Engels 
Deze week starten op donderdag de Engelse lessen voor alle groepen. Juf Ingrid Santema geeft ook 
dit schooljaar de lessen.  
 
 
 



HVO 
Juf Ingrid Bouma komt de HVO lessen verzorgen op maandagmiddag aan de groepen 4/5/6 en 7/8. 
Fijn dat ook deze waardevolle lessen weer kunnen beginnen.  
 
Schoolgids 
De nieuwe schoolgids staat volgende week op de website van de school. Via de mail wordt deze u 
tevens toegestuurd. Mocht u een papieren exemplaar wensen, dan kunt u dit per mail aangeven via 
obsjok.nextlevel@opot.nl.  
 
Ouderkalender 
De komende week krijgen de oudste kinderen een nieuwe ouderkalender mee. Op de ouderkalender 
staan zaken die voor u als ouders van belang zijn. Toevoegingen of wijzigingen in data worden via de 
mail aan u doorgegeven. 
 
Toestemmingsformulieren 
U ontvangt komende week ook een pakketje toestemmingsformulieren die aan het begin van elk 
schooljaar getekend moeten worden. Wilt u deze zo spoedig mogelijk aan uw kind meegeven?  
 
Pestprotocol 
Aan het begin van het schooljaar is er in de groepen veel aandacht voor de groepsvorming. Er zijn 
kinderen vertrokken en weer nieuwe bij gekomen. Het onderwerp pesten wordt goed onder de 
aandacht gebracht. Vanaf groep 5 ondertekenen kinderen hiervoor een formulier. Het is zinvol 
wanneer er thuis ook regelmatig gesproken wordt over pesten en gepest worden.  
 
Nieuws en communicatie 
Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van nieuwtjes, activiteiten en bijzonderheden. 
De nieuwsbrief verschijnt in de week na een vakantie. Zaken die zich tussentijds voordoen, worden 
via de schoolmail aan u doorgegeven. Zaken per groep meldt de leerkracht via de groepsmail. Level 
1/2/3 en 7/8 maken gebruik van een groepsapp. We vragen u deze app als mededelingenapp te 
gebruiken vanuit de leerkracht. Eénrichtingsverkeer dus. Onze website bevat veel informatie over de 
school. Uiteraard zien we u ook gewoon graag in de school wanneer u een vraag heeft of een praatje 
wilt maken.  
 
Vooruitblik: 
23-08 Eerste schooldag met luizenpluis; 
25-09 Start nieuw breekjaar; 
08-09 Getijdebak 7/8; 
16-09 Lefdag 7/8; 
15-09 ‘Op’e riid’; 
20-09 Studiedag 1, leerlingen vrij; 
29-09 Start kinderboekenweek; 
29-09 Natuurwijs groepen 1/2/3; 
08-10 Kinderen 12.00 uur vrij, start 
herfstvakantie.  

 
 
 
 
 
 
 

Zwemmen: 
31-08 groepen 3/4; 
07-09 groepen 3/4; 
14-09 groepen 5/6; 
21-09 groepen 3/4; 
28-09 groepen 3/4; 
05-10 groepen 5/6. 
 
 
 
 

 
 

Namens het team, Loes Dijk.  
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