
CBS’t Jok en CBS Vossersschool  
Nieuwsbrief 11, 13 februari 2023[Tr 

 

 

Van het bestuur 
Afgelopen woensdagavond, 8 februari,  heeft het bestuur vergaderd. Op de agenda stond het 

vervolg van het inspectiebezoek, het strategisch beleidsplan, de samenstelling van het bestuur. 

Het integraal huisvestingsplan kwam aan bod waarbij ook de verbouw van de brede school ter 

sprake kwam en een aanpassing van CBS ’t Jok is besproken. Tenslotte is de begroting van 2023 

nog besproken.     

 

Donderdag 9 februari was er een GMR vergadering. Hier is gesproken over de samenstelling van 

de gmr, notitie burgerschap, strategisch beleidsplan van de vereniging, het management statuut, 

het vervolg van het inspectiebezoek en de verbouwing op de brede school.  

 

Inhoud broodbakjes  
De laatste tijd zien we op beide scholen goed gevulde broodbakken maar niet alleen met brood.  

Tussen de middag willen we graag brood in de broodbakjes zien. Een stukje komkommer, wortel, 

tomaat of pakjes crackers mag er best wel bij in maar geen koude snacks, snoepgoed, chocola 

etc. Met de kinderen is afgesproken dat altijd eerst het brood opgegeten moet worden en dan 

het (eventuele) extraatje wat in de broodbak zit. We hopen op uw medewerking!  

 

Schoolfruit 
Vorige week was de laatste levering van het schoolfruit voor dit schooljaar. De kinderen moeten  

zelf weer fruit meenemen naar school op woensdag, donderdag en vrijdag! We hopen volgend 

schooljaar weer ingeloot te worden voor het schoolfruit. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Lio-stagiaire 
We zijn nog steeds op zoek naar woonruimte voor Marije Ossendrijver. Volgend schooljaar wil ze 

haar laatste stage heel graag bij ons op school doen. Marije komt uit Emmeloord en heeft 

huisvesting nodig. Het gaat om 30 weken vanaf start schooljaar.  

Kent u iemand die een kamer, caravan of huisje heeft waar Marije zou kunnen verblijven dan 

horen we het graag!  

 

Belangrijke data: 
Dinsdag 14 februari: zwemmen gr. 3-4 

Woensdag 15 februari: studiedag, kinderen vrij 

Maandag 20 februari: deze week: ouder-kind gesprekken 

Dinsdag 21 februari: zwemmen gr. 5-6 (en de kinderen die geen A-diploma hebben) 

Donderdag 23 februari: rapporten gaan mee 

Vrijdag 24 februari: vakantie begint voor iedereen om 12.00 uur 

Maandag 6 maart: nieuwe nieuwsbrief komt uit 
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De rode poon van hele vis naar kibbeling 
Het DaVinci thema van groep 7-8 is Vikingen en één van de lessen ging over vissen. Toen we hier 

in de klas over spraken zei Joep: ‘Juf, mijn vader kan wel wat over vissen vertellen.’ En zo kwam 

het dat wij vorige week bij Werner langs gingen. Hij had een rode poon geregeld. Een vis die in 

de Waddenzee en de Noordzee leeft. Onder ons toeziend oog heeft hij de vis ontleed en 

vertelde hij ons welke functie de ingewanden hadden. Vervolgens heeft hij de vis gefileerd. 

Daarna bakte hij er kibbeling van. Tijdens het wachten op de kibbeling hebben verschillende 

kinderen de ingewanden durven vastpakken en ze nader onderzocht. 

 

 

 

 
Boek cadeau 
De kinderen van de groepen 4, 5 en 6 van de Vossersschool krijgen deze keer een boek cadeau. 

Het boek Dolfje Weerwolfje komt deze week mee naar huis. 

De campagne Geef een (prenten)boek cadeau heeft als missie om alle kinderen in Nederland en 

Vlaanderen te laten opgroeien tussen de mooiste boeken. Wat zou het mooi zijn als ieder kind 

een eigen verzameling met de mooiste kinderboeken in zijn kamer heeft staan – met als resultaat 

dat boeken een vaste plaats krijgen in zijn of haar leven. Om die boekenkast te vullen, bundelen 

boekhandels en diverse partners ieder jaar hun krachten om in het voorjaar een jeugdboek en 

een prentenboek beschikbaar te stellen voor een klein bedrag. 
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