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Dalton kernwaarde: reflectie 
Tot aan de voorjaarsvakantie staat de kernwaarde reflectie centraal.  

Zowel kinderen als leerkrachten reflecteren op wat ze doen. Dit hoeft niet altijd systematisch 

en/of gepland. Vaak gebeurd het naar aanleiding van een voorval en kan er actie op ondernomen 

worden. Reflectie draagt in hoge mate bij tot de verkenning van de leerweg om het beoogde doel 

te bereiken. De leerling maakt een planning, stuurt zijn/haar planning bij, kijkt kritisch naar de 

eindresultaten en kijkt ook naar zijn/ haar eigen gedrag en dat van de medeleerlingen tijdens het 

werken.    

 

Schoolzwemmen 
In verband met een cursus van de zwemonderwijzers is er morgen (18 januari) geen 

schoolzwemmen voor de kinderen van de groepen 3 en 4. 

 

Schoolfruit: 
Vanaf woensdag zijn er mandarijnen, sinaasappels en appels voor de kinderen. 
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Nieuw op school 
Afgelopen donderdag is Dazzle Bakker voor het eerst op school wezen wennen. Na de 

voorjaarsvakantie mag hij iedere dag op school komen in groep 1-2. Dazzle we hopen dat je, 

samen met je ouders, een leuke en leerzame tijd op CBS ’t Jok tegemoet gaat.  

 

Groep 1-2 
Vanaf vrijdag 21 janauari zal Rosalie Starrenburg samen met juf Japke op vrijdagochtend groep 

1-2  doen.  

 

Groep 5-6 
Juf Mirije haar zwangerschapsverlof zit er bijna op. Op dinsdag 25 januari zal zij weer 

terugkomen op school. 

Juf Ilse heeft aangegeven na het zwangerschapsverlof van Mirije terug te gaan naar de wal.  

We danken Ilse voor haar inzet de afgelopen maanden en wensen haar al het goeds bij een 

nieuwe baan aan de wal.   

Juf Mirije zal van dinsdag t/m vrijdag werken in groep 5-6. Vanaf maandag 31 januari zal Rosalie 

Starrenburg op de maandag voor de groep staan.  

 

Belangrijke data:  
Woensdag 19 januari: gmr vergadering 

Dinsdag 25 januari: schoolzwemmen groepen 5 en 6 

Woensdag 26 januari: voorleesontbijt 

Maandag 31 januari: nieuwe nieuwsbrief komt uit 
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Rapporten 
Ons rapport is een groeidocument, ieder jaar wordt er een nieuw deel aan toegevoegd. Volgende 

maand willen we de rapporten weer meegeven naar huis maar…. nog niet alle rapporten zijn op 

school terug gekomen. Zou u het rapport van uw kind(eren) zo snel mogelijk willen inleveren op 

school!  

 

Nationale voorleesdagen 2022 

Van 26 januari t/m 5 februari zijn de nationale voorleesdagen. De doelstelling van deze campagne 

is het stimuleren van voorlezen aan kinderen. 

Ook wij besteden hier aandacht aan op school. In de ouderkalender staat de start op 19 januari 

maar dit moet woensdag 26 januari zijn. 

Meestal worden de voorleesdagen gestart met een ontbijt op school. Wij starten de 

voorleesdagen met een kleine lunch ipv een ontbijt. De kinderen krijgen als lunch een broodje 

knakworst. Wel moet er zelf drinken meegenomen worden en eventueel een extra broodje. 

Na de lunch gaan de groepen 1 t/m 8 in groepjes uiteen en aan de hand van een prentenboek een 

workshop volgen. 

 

Groep 1-2 
Vanaf deze week zal juf Lorie niet meer op donderdagmiddag aanwezig zijn op school. Juf Kolinda 

is dan bij de kinderen van de groepen 1 en 2. 

 

 

 

Kijkochtenden en kijkmiddagen 
In verband met de geldende coronamaatregelen kunnen de kijkdagen begin februari niet 

doorgaan. Zodra we weer ouders in de school mogen ontvangen proberen we de kijkdagen nog een 

keer in te plannen. 

 

Vraag van het oranje comité West 
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Belangrijke data:  
Woensdag 19 januari: gmr vergadering 

Dinsdag 25 januari: schoolzwemmen groepen 5 en 6 

Woensdag 26 januari: voorleeslunch 

Maandag 31 januari: nieuwe nieuwsbrief komt uit 

 


