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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 
 

 
 

De wereld kan niet zonder kleuren, dat wordt een saaie boel. 
Want kleuren kunnen prachtig zeggen wat je bij de dingen voelt. 

(Uit de inspiratiekalender openbaar onderwijs) 

 
Periode herfst-kerst 
Het eiland kleurt in mooie herfsttinten. In school staan prachtige herfstboeketten en is het alom 
herfst. Een periode waarin lampionnen, een verre vriend uit Spanje en het kerstfeest elkaar 
opvolgen. Spanning en gezelligheid. De voorbereidingen zijn samen met de ouderraad al weer in 
volle gang. Ondertussen starten de lessen weer en vervolgen de kinderen hun eigen leerweg.  
 
Breekdagen 
Voor de herfstvakantie hebben de kinderen een nieuwe krant meegekregen met daarin ons laatste 
Breeknieuws. Hard werken voor de redactie met een mooi resultaat. De komende periode zijn de 
breekdagen gevuld met veel activiteiten. Er wordt aandacht besteed aan sociale 
vaardigheidstraining, er vinden verschillende crea’s plaats en er is ruimte voor de talentontwikkeling 
in de midden- en bovenbouw. Op 15 december presenteren de kinderen wat ze hebben geleerd in de 
talentlessen. Het kernconcept Energie wordt in de maand november vervolgd en afgesloten.  
 
Verkeerssituatie rondom de school 
De medezeggenschapsraad heeft de verkeerssituatie rond de school onder de aandacht van de 
gemeente gebracht. Het drukke fietsverkeer leidt tot gevaarlijke situaties bij het uitgaan van de 
school. Gemeente en school bekijken wat er gedaan kan worden om fietsers duidelijk te maken dat 
de weg bij school rond 14.00 uur veilig moet zijn voor de uitgaande schoolkinderen. Aan ons allen om 
ook de regels rondom de school goed te volgen: 

- De wachtplek bij het fietsenhok weer gebruiken om de kinderen op te vangen. Zo houden we 
de stoep voor het hek vrij. 

- De parkeerstrook langs de stoep voor kortdurend parkeren.  
- De parkeerplaats aan de overkant van de weg voor langdurig parkeren.  
- De wandelstrook richting Oost voor de voetgangers, de weg voor de fietsers en auto’s.  

 
Medezeggenschapsraad 
Dinsdag 9 november heeft de medezeggenschapraad een overleg waar de directeur-bestuurder 
Jannie Dokter bij aanwezig is. Onderwerp van gesprek is dan de toekomst van obs ’t Jok.  
 
 
 
 



Begin- en eindtijden 
De lessen starten 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 
We blijven de richtlijnen in acht nemen rondom corona.  
 
U krijgt bij deze nieuwsbrief de nieuwe beslisboom toegestuurd. Deze wordt tevens op de website 
van de school geplaatst.  
 
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. 
 
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: 
26-10 Eerste schooldag met luizenpluis; 
27-10 Dark sky 4/5/6 
30-10 Zeeliedenherdenking; 
03-11 Lampioncrea; 
10-11 Beroepenfeest 7/8; 
17-11 Sintcrea; 
22-11 en 23-11 Meeloopdagen VMBO gr 8; 
24-11 Infoavond gr 8 VMBO; 
03-12 Sinterklaasfeest Oost; 
15-12 Kerstcrea; 
15-12 Presentatie talentontwikkeling; 
22-12 Kerstfeest; 
24-12 Kinderen vrij, start kerstvakantie.  

 
 
 
 
 
 
 

Zwemmen: 
26-10 groepen 3/4; 
02-11 groepen 3/4; 
09-11 groepen 7/8; 
16-11 groepen 3/4; 
23-11 groepen 3/4; 
30-11 groepen 5/6; 
07-12 groepen 3/4; 
14-12 groepen 3/4; 
21-12 groepen 5/6.  
 
 
 

 
 

Namens het team, Loes Dijk.  
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