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Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
Op de laatste vergadering van de GMR is het rooster van aan- en aftreden aan de orde geweest.  

Voor CBS Vossersschool is er een vacature in de oudergeleding. Mochten er ouders 

geïnteresseerd zijn zich verkiesbaar te stellen, dan kunnen zij zich aanmelden bij de 

desbetreffende m.r. leden. 

 
Schoolzwemmen 
Vanaf dinsdag 16 maart wordt het schoolzwemmen weer gestart. De planning zoals die er al was 

zal gevolgd worden, deze kunt u vinden in de ouderkalender en op de website van de scholen. 

 

Oudergesprekken 
Volgende week zullen de ouder - kind gesprekken plaats vinden. U heeeft hier allemaal een 

uitnodiging voor gekregen.   

 

Schoolfruit 
Komende week krijgen de kinderen ananas, peer en wortel 

 
 

 

 

Nieuw op school 
Johannes de Haan wordt binnenkort 4 jaar. Vanaf morgen komt hij wennen bij juf Sietske en de 

kinderen in de groep. Johannes we hopen dat je, samen met je ouders, een leuke en leerzame tijd 

op CBS ’t Jok gaat krijgen. 

 

Even voorstellen 
Mijn naam is Annemarie Kloosterhuis en ik loop tot aan de 

zomervakantie stage op CBS `t Jok. Net voor de voorjaarsvakantie 

ben ik begonnen in de kleuterklas, uiteindelijk zal ik alle klassen 

afgaan. De komende weken ben ik op dinsdag, woensdag en donderdag 

op school aanwezig. Na jarenlang werkervaring te hebben opgedaan in 

het toerisme ben ik mijn droom achterna gegaan door voor het 

onderwijs te kiezen. Afgelopen november ben ik begonnen aan de 

PABO-opleiding. Ik ben 37 jaar oud en woon in West-Terschelling. In 

mijn vrije tijd mag ik graag wandelen en duiken en zet ik mij in voor 

Stichting Jeugdwerk Terschelling. Het zou dan ook heel goed kunnen 

dat er kinderen zijn die mij van SJT-kamp kennen en anders hoop ik 

snel met ze kennis te maken; Ik heb er zin in!  

 

 

 

 



CBS’t Jok en CBS Vossersschool  
Nieuwsbrief 13, 15 maart 2021[Tr 

 

Stagiaire 
Vanaf vandaag komt Bernard Haantjes 1 a 2 dagen (maandag en/ of woensdag) in de week stage 

lopen bij ons op school. Hij  studeert Ecologische Pedagogiek en zal in alle groepen komen kijken. 

 

Belangrijke data 
Dinsdag 16 maart: groep 3-4 schoolzwemmen 

Woensdag 17 maart: bestuursvergadering  

Week van 22 maart: ouder-kind gesprekken 

Dinsdag 23 maart: groep 3-4 schoolzwemmen 

Vrijdag 26 maart: nieuwe nieuwsbrief komt uit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Halen en brengen van de kinderen 
Gelukkig is het ’s morgens weer licht als we naar school gaan en komen er weer veel kinderen met 

de fiets. We willen daarom de ouders vragen die met de auto komen om de rijrichting goed te 

volgen, via de Prinses Margrietlaan, en de auto’s in de parkeervakken te parkeren. Wanneer u weg 

rijdt doe dit dan via de Cornelis Douwesstraat. Zo zorgen we er voor dat iedereen veilig naar 

school en thuis kan komen.  

 

Onderzoeken GGD 
Komende week hebben verschillende kinderen onderzoeken bij de GGD. Ouders die hun kinderen 

uit de groepen 1 of 2 moeten halen vragen wij om buiten op het raam te kloppen zodat de 

kinderen via de hoofdingang naar de ouders toe kunnen gaan. Andere groepen graag de tijd 

doorgeven aan de leerkracht. Zij zorgen er dan voor dat het kind op tijd bij de hoofdingang 

staat. 

 

Nieuw op school 
Jinthe Terpstra wordt binnenkort 4 jaar. Vanaf volgende week gaat zij wennen bij juf Anne en 

juf Karin. Jinthe we hopen dat je, samen met je ouders, een leuke en leerzame tijd op de 

Vossersschool gaat krijgen. 

 

Belangrijke data 
Dinsdag 16 maart: groep 3-4 schoolzwemmen 

Woensdag 17 maart: bestuursvergadering  

Week van 22 maart: ouder-kind gesprekken 

Dinsdag 23 maart: groep 3-4 schoolzwemmen 

Vrijdag 26 maart: nieuwe nieuwsbrief komt uit 

 


