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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 
 

 
 

Laat je maar zien! 
Een glimlach, een feestvlag? 

Hoe is jouw dag vandaag begonnen? 
Een peptalk? Een donderwolk? Gezicht op gure regen? 

Wat wordt het vandaag: wind mee of wind tegen? 
(Uit de inspiratiekalender openbaar onderwijs) 

Graag wens ik u mede namens het schoolteam een gelukkig en voorspoedig 2022! 

Op dinsdag 11 januari a.s. is onze school weer open voor alle leerlingen en starten we met de lessen. 
We zijn erg blij dat het kabinet dit besluit heeft genomen en verheugen ons erop de leerlingen weer 
in de klas les te geven. 

Aandachtspunten corona 
Op school gelden de maatregelen die ook in december van toepassing waren. Dit betekent o.a. dat: 
- Onderwijspersoneel in het schoolgebouw een mondneusmasker draagt. Voor leerlingen van groep 
6, 7, 8 wordt dit dringend geadviseerd. Op een vaste zit- of staplaats hoeft geen mondneusmasker 
op, alleen bij verplaatsingen. 
- Onderwijspersoneel en leerlingen in de bovenbouw (groep 6, 7, 8) wordt dringend geadviseerd om 
zich 2x per week preventief te testen m.b.v. de door de overheid verstrekte zelftesten. Dit advies 
geldt voor iedereen, immuun en niet-immuun. Zelftesten worden thuis afgenomen. De zelftests zijn 
op school verkrijgbaar. Mocht u zelftesten nodig hebben dan kunt u dit aan de groepsleerkracht van 
uw kind doorgeven. 
- Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt passend bij COVID-19, de leerling naar 
huis gaat en/of wordt hij/zij direct door een ouder/verzorger opgehaald. 
- Ouders/verzorgers en externen komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan. 

Op de website staat het huidige protocol en tevens de beslisboom: www.obsjok.nl . De beslisboom is 
toegevoegd in deze mail.  

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 kinderen van de groepen 1,2 en 3 worden door de leerkrachten om 8.10 opgehaald van de 
wachtplek. Kinderen vanaf groep 4 die te laat komen, wachten tot een volgende activiteit begint voor 
zij de klas in mogen. Dit om de voortgang van de lessen niet te verstoren. De leerkracht bevraagt de 
kinderen naar de reden. Mocht zich dit te vaak voordoen, dan wordt er contact met de ouders 
opgenomen.  

http://www.obsjok.nl/


 
Periode januari/februari 
De feestdagen achter de rug, een nieuw jaar voor ons. Hopelijk met nog een wintertje erin voor 
sneeuwpret en wie weet schaatsplezier. Wanneer het mogelijk is, gaan de bovenbouw kinderen    
(groepen 7/8) weer voor schaatslessen naar de wal. Ook maken de kinderen in deze periode de 
Ieptoetsen en worden de gegevens verwerkt in het rapport dat voor de voorjaarsvakantie mee gaat. 
Tegen die tijd ontvangt u bericht hoe we de oudergesprekken vormgeven.  
 
Breekdagen 
Voor de kerstvakantie hebben de kinderen een nieuwe krant meegekregen met daarin ons laatste 
Breeknieuws. Op de valreep hebben de kinderen van de talentgroepen binnen school nog hun 
presentatie gedaan. De komende periode is er aandacht voor weerbaarheidstraining. Het nieuwe 
kernconcept deze periode is Tijd en Ruimte. We verwerken de Kunstweek in de breekdag.  
 
Ouderavond 
Maandagavond 31 januari is er een ouderavond gepland waarop we met ouders, team en onze 
directeur-bestuurder van gedachten willen wisselen over de ontwikkelingen op onze school. Dit heeft 
alles te maken met de tweedaagse van het hele openbaar onderwijs in februari. Op deze dagen 
werkt het personeel aan de toekomstvisie van het openbaar onderwijs en hoe dit vorm gaat krijgen 
op de korte en lange termijn. Graag nemen we namens onze school daarin mee wat u op de 
ouderavond van 31 januari inbrengt over de schoolspecifieke situatie van obs ‘t Jok.  
U ontvangt tijdig bericht op welke wijze we deze bijeenkomst vorm geven.  
 
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 kunt u te allen tijde een afspraak maken voor een (voorlopig digitaal) gesprek met 
de leerkracht, intern begeleider of locatiedirecteur. 
 
Vooruitblik: 
11-01 Eerste schooldag met luizenpluis; 
25-01 Open huis Schylger Jouw; 
17-01 Start toetsweek; 
03-02 en 16-02 schaatsen groepen 7en 8; 
04-02 Rapporten mee; 
07-02 Start oudergesprekken; 
17-02 en 18-02 Studiedagen ( let op, 17-02 is 
een extra studiedag). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zwemmen: 
11-01 groepen 3/4; 
18-01 groepen 3/4; 
25-01 groepen 7/8; 
01-02 groepen 3/4; 
08-02 groepen 3/4; 
15-02 groepen 5/6. 
 
 
 

 
 

Namens het team, Loes Dijk.  
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