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Van het bestuur 
Komende donderdag, 2 februari, vindt er weer een bestuursvergadering plaats.  

Deze avond zal in ieder geval het integraal huisvestingsplan en het vervolg van het 

inspectiebezoek besproken worden.  

 

Ziekmelding 
Wanneer u kind ’s morgens ziek blijkt zou u dan alstublieft uw kind(eren) willen ziekmelden door 

naar school bellen en het niet in de groepsapp zetten!!! 

Telefoonnummer CBS Vossersschool: 798001 

Telefoonnummer CBS ’t Jok: 448787 

 

Ouderpanel 
Op beide scholen is een ouderpanel actief. 

Een ouderpanel biedt de mogelijkheid op een laagdrempelige en rechtstreekse manier in gesprek 

te komen met een groepje ouders. De samenstelling is zo geregeld dat iedere groep 

vertegenwoordigd is en dat er een ouder uit de ouderraad en/ of medezeggenschapsraad in zit. 

Hierdoor willen wij:  

• De betrokkenheid van ouders bij de school, het onderwijs, vergroten;  

• Verhelderen van keuzes die school maakt, heeft gemaakt of wil maken;  

• Peilen wat er onder ouders leeft en hoe gedacht wordt over bepaalde onderwerpen/ thema's.  

In principe is elk thema dat van belang is voor de relatie of dialoog tussen ouders en school 

geschikt om in het ouderpanel te bespreken. Na iedere vakantie vindt er een bijeenkomst plaats. 

Heeft u iets voor het ouderpanel dan kunt u dat doorgeven aan iemand die in het ouderpanel zit. 

Deze lijst mey namen kunt u vinden in de ouderjaarkalender.  

 

Schoolfruit 
Komende week worden er ananas, appels, sinaasappels geleverd als schoolfruit voor de kinderen. 

Hierna wordt er nog een levering gebracht.  

 

(School)maatschappelijk werk 
Hallo allemaal, 

Graag stel ik me nog een keer kort aan u voor. 

Ik ben Miriam Wolters en werk sinds oktober 2022 als algemeen en school maatschappelijk 

werkster op Terschelling en Vlieland. Ik werk vanuit de organisatie, ‘Sociaal Werk de Kaai’. 

Het kan gebeuren dat je even niet goed in je vel zit. Of dat je in een situatie komt waar je wel 

wat hulp bij kunt gebruiken of dat je gewoon je hart even wil luchten. 

Het kan gaan over gezondheid, eenzaamheid, echtscheiding, financiën, opvoeding relaties. 

Samen met jou kijk ik wat je nodig hebt om je weer beter te voelen en wie je daarbij eventueel 

kan helpen. 

Als ouders kun je je zorgen maken om je kind omdat het niet goed mee kan komen, geen vriendjes 

heeft, gepest wordt of omdat je kind thuis niet goed functioneert. Het kan dan fijn zijn om er 

eens even met iemand anders over te praten. 

Schoolmaatschappelijk werk is preventief, voorliggend. Een paar gesprekken met het kind of met 

ouders kunnen soms grotere problemen voorkomen. 
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U kunt altijd een beroep op mij doen. Er is geen verwijzing van de huisarts nodig en (school) 

maatschappelijk werk is kosteloos. Ik kan bij u thuis afspreken of een afspraak met u maken op 

school. U kunt ook via het eilandteam contact opnemen met mij. 

Vriendelijke groet, Miriam Wolters 

0610926137 miriam.wolters@sociaalwerkdekaai.nl 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Donderdagmiddag 
De kinderen van groep 8 organiseren op de 

donderdagmiddag de laatste jaren een knutsel. Ze 

moeten hiervoor een knutsel verzinnen, deze 

voorbereiden, materialen bij elkaar zoeken en op 

donderdagmiddag moeten ze dit aan de  andere kinderen 

uitleggen. Alle kinderen zitten deze middag door elkaar 

en ze helpen elkaar mocht dit nodig zijn. Sinds dit 

schooljaar zijn er ook andere dingen bedacht om te doen 

deze middag. Afgelopen weken waren/ zijn er 2 knutsel 

opdrachten maar er is ook een escaperoom en er is 

muziek waarbij kinderen ritmes klappen/ stappen en een 

liedje op de boomwhrackers gespeeld wordt. Alles wordt 

dus geregeld door de kinderen van groep 8.  

 

Lio-stagiaire 
Volgend schooljaar wil Marije Ossendrijver heel graag haar laatste stage bij ons op school doen. 

Dit is een stage van 30 weken. De stage start gelijk bij het begin van het schooljaar.  

Marije heeft al eerder bij groep 1-2 stage gelopen en voor de kerstvakantie heeft ze enkele 

weken bij juf Arine meegedraaid om haar gym akte te halen. Wij zouden het heel fijn vinden als 

dit zou kunnen, maar……  We hebben hiervoor woonruimte nodig. Heeft u, of kent u iemand, een 

kamer, caravan of huisje waar Marije zou kunnen verblijven dan horen we het graag!  

 

Belangrijke data: 
Dinsdag 31 januari: zwemmen gr. 7-8 

Donderdag 2 februari: bestuursvergadering 

Dinsdag 7 februari: zwemmen gr. 3-4 

Donderdag 9 februari: GMR vergadering 

Maandag 13 februari: nieuwe nieuwsbrief komt uit 
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Letterfeest in groep 3!  
Groep 3 vierde feest! Om te vieren dat zij nu alle letters 

kennen organiseerde groep 3 een feestje in de klas. Met hun 

eigen gemaakte uitnodigingen werden papa’s, mama’s, opa’s en 

oma’s uitgenodigd om samen het letterfeest te vieren. We 

hebben verschillende spellen gespeeld: stoelendans met 

letters, een hinkelpad met letters, woorden schrijven, twister 

met letters en een woorden-speurtocht. Er waren letterkoekjes en aan het eind van de middag 

kregen de leerlingen een letterdiploma mee naar huis. Het was een geslaagde middag! 

 

Belangrijke data: 
Dinsdag 31 januari: zwemmen gr. 7-8 

Donderdag 2 februari: bestuursvergadering 

Dinsdag 7 februari: zwemmen gr. 3-4 

Donderdag 9 februari: GMR vergadering 

Maandag 13 februari: nieuwe nieuwsbrief komt uit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


