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Dalton 
De komende periode (tot aan de meivakantie) staat reflectie centraal op beide scholen. 

 ‘I would be the first to hear welcome criticism’ 

Nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op daltonscholen belangrijk. Op veel 

daltonscholen maken leerlingen vooraf een inschatting van de moeilijkheidsgraad en de tijd van 

de opdrachten. Achteraf wordt hierover ook een feitelijke beoordeling gegeven en worden in 

gesprekjes regelmatig de inschattingen vooraf en de feitelijke beoordelingen achteraf met 

elkaar vergeleken. In zulke gesprekjes kan er dan bijvoorbeeld aandacht geschonken worden aan 

het feit waarom een kind steeds de rekenopgaven in de weektaak vooraf moeilijker inschat dan 

ze (achteraf) blijken te zijn. 

Op andere aspecten van het werken in de klas wordt op een soortgelijke wijze gereflecteerd. Zo 

wordt geleidelijk de vaardigheid in het zelfstandig werken en het samenwerken opgebouwd. Het 

kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool 

vanzelfsprekend. Iedere docent die werkt op een daltonschool reflecteert op zijn/haar 

onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie over de 

kwaliteit van het daltononderwijs voortdurend plaats. 

Schoolzwemmen 

Vanaf 13 maart is het zwembad 2 weken gesloten in verband met onderhoud. Dit betekent dat er 

op dinsdag 14 maart en dinsdag 21 maart geen schoolzwemmen is!  

 

Kledinginzameling 
In de week na Pasen is er een kledinginzameling voor aardbevingsslachtoffers en vluchtelingen. 

Iedere ochtend kan er kleding (voor mannen, vrouwen en kinderen) gebracht worden bij Kooyman 

Groothandel, Nieuwedijk 27. 

Er is ook een dringende behoefte aan zeep en tandpasta maar ook sokken en ondergoed.  

 

Voor de kinderen worden pennen, potloden, gummen, puntenslijpers, tekenboekjes en ander klein 

speelgoed gevraagd. Deze producten mogen op school ingeleverd worden maar u mag het ook bij 

Kooyman inleveren met uw (eventuele) kleding. 
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Wennen op school 
Lieke Boer en Yoël Broersma zijn aan het wennen in groep 1-2. Volgende week komt Noor Kooistra 

ook spelen bij de kinderen in deze groep! Lieke, Yoël en Noor we hopen dat jullie een leuke een 

leerzame tijd, samen met jullie ouders, op CBS ’t Jok gaan krijgen.   

 

Nieuwe collega’s 
Vanmorgen is Terry Lambregts begonnen als juf in groep 5-6. Zij vervangt juf Mirije die met 

zwngerschapsverlof is. Hanna Ruig is vanmorgen ook begonnen als onderwijsassistent. We hopen 

dat Terry en Hanna een leuke tijd op CBS ’t Jok zullen krijgen.   

 

Talenten 
Voor de vakantie hebben de kinderen van groep 5 tot en met 8 hun eerste ronde ‘Talenten’ 

afgemaakt. Tijdens een periode van 3 weken mochten de kinderen werken op het gebied van 

kunst, techniek, sport of koken. Voorafgaand aan de start gaven de kinderen aan waar hun 

interesse lag, nog niet wetende wat we nou precies zouden gaan doen. Voor ieder onderdeel is een 

gastdocent uitgenodigd die de kinderen begeleid heeft. Bij kunst van Evert van Urk langs om 

samen met de kinderen in 3 weken tijd prachtige schilderijen te maken. Bij techniek van Frans 

Donders langs om met de kinderen echt werkende windmolens te maken. Bij sport werd er enorm 

hard getraind tijdens de kickbokslessen van Reyer Vos en Martijn Winnen. En bij het koken zijn 

heerlijke én gezonde gerechten gemaakt onder leiding van Flang! 
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We hebben ontzettend genoten van het enthousiasme van zowel de kinderen als alle 

gastdocenten. Deze eerste ronde was voor ons een manier om te kijken of dit een succes zou zijn 

en dat was het zeker! Aan het einde van het schooljaar volgt nog een ronde ‘Talenten’ en daarna 

kunnen we het hopelijk volgend schooljaar meerdere malen inplannen! 

 

Belangrijke data: 
Dinsdag 7 mrt.: zwemmen gr. 3-4 

Donderdag 16 mrt.: bestuursvergadering 

Donderdag 16 mrt: boomfeestdag gr. 7-8 

Maandag 20 maart: nieuwe nieuwsbrief komt uit 
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Nieuw rapport 
De kinderen krijgen komende week een nieuw rapport mee naar huis. Het oude rapport was 

gedateerd en vonden we niet meer passen bij ons onderwijs. Er kwamen vragen in voor die niet 

meer up-to-date waren. Vandaar dat er gekozen is voor een nieuw rapport. De bladen waarop het 

rapport gedrukt wordt zijn nog wel hetzelfde, West-Terschelling als wereldbol afgedrukt. De 

voorkant van ons rapport wordt gemaakt door Liesbeth de Haan. Zij heeft ook de voorkant van 

het rapport van CBS ’t Jok gemaakt.  

 

Spelletjes avond 
Vrijdagavond 17 maart om 18.30 uur organiseert de ouderraad een leuke spelletjesavond op  

school. Vanaf 18.30 uur kunt u samen met uw kind(eren) verschillende spelletjes doen. Het thema 

van deze avond is: 4 seizoenen. De uitnodiging voor de spelletjesavond volgt deze week.  

 

Belangrijke data: 
Dinsdag 7 mrt.: zwemmen gr. 3-4 

Donderdag 16 mrt.: bestuursvergadering 

Vrijdag 17 mrt: boomfeestdag gr. 7-8 

Vrijdag 17 mrt: spelletjes avond 

Maandag 20 maart: nieuwe nieuwsbrief komt uit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


