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Persoonlijk: 
In de nieuwsbrief van eind november heb ik, Piet van Kesteren, u geïnformeerd over mijn ziekte, 

slokdarmkanker. Sinds die datum is er veel gebeurd. Ik mocht vijf weken lang dagelijks bestraald 

worden en heb ook vijf chemokuren gekregen. Deze behandelingen hebben gelukkig effect gehad. 

Twee weken geleden is vastgesteld dat de tumor is geslonken en dat er geen uitzaaiingen zijn 

geconstateerd. Wel is een operatie mij aangeraden. En dat advies ga ik opvolgen. 

Op vrijdag 7 april zal ik worden geopereerd in het ziekenhuis in Apeldoorn. Deze operatie is 

behoorlijk ingrijpend en daarom zal ik zo’n acht dagen in het ziekenhuis moeten blijven.  

Naar verwachting zal de hersteltijd wel enige tijd nodig hebben.  

Ik heb er vertrouwen in dat deze operatie genezing zal brengen.  Wel zal ik mijn werk voor de 

vereniging en onze twee scholen de komende tijd vanaf afstand moeten doen. 

 

Ons bestuur: 
Afgelopen donderdag heeft het bestuur van onze schoolvereniging weer vergaderd. Er was weer 

vele te bespreken, waardoor het een volle vergadering werd. Zo is het komend bezoek van de 

Inspectie van het Onderwijs uitvoering aan de orde geweest. Verder is besloten om de geplande 

algemene ledenvergadering van de vereniging (19 april) te verplaatsen naar een datum in de 

maand juni. De voorlopige jaarrekening 2022 is aan de orde geweest. Ook in 2022 heeft de 

Vereniging financieel gezien, een goed jaar gekend. 

Twee dagen voor de vergadering heeft het bestuur kennis gemaakt met de nieuwe ambtenaar 

Onderwijs van de gemeente Terschelling.  

Het bestuur heeft het nieuwe strategisch beleidsplan 2022 – 2026 vastgesteld. Dit beleidsplan 

heeft als titel meegekregen ‘Sterke scholen op een dynamisch eiland’.  

Ook is besproken de huisvesting in de brede school. Momenteel vindt er een intern verbouwing 

plaats, waardoor er een extra klaslokaal voor CBS Vosserschool erbij kan komen.  

 

Schoolzwemmen 

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

dinsdag 21 maart geen schoolzwemmen is!  

 

Schoolkamp groep 7-8: Hattem 
De kinderen van beide groepen 7 en 8 gaan van 5 t/m 9 juni op schoolkamp naar Hattem. De 

voorbereidingen zullen binnenkort gaan starten maar daar gaan de juffen over. Wat we wel 

kunnen vertellen is dat er op woensdagavond 7 juni een kijkavond is voor de ouders. We zetten 

dit nu alvast in de nieuwsbrief zodat er alvast onderdak geregeld kan worden.  
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Even voorstellen 
Hallo, ik mijn naam is Terry Lambregts, ik ben 58 jaar en ik ben sinds kort op maandag en dinsdag 

de leerkracht voor groep 5 en 6 op CBS ’t Jok.       

Sommige ouders en grootouders zullen mij misschien nog kennen, ik heb 15 jaar op Terschelling 

gewoond en tussen 2005 en 2015 was ik juf van diverse groepen op ’t Jok en op de Vossersschool. 

 

In 2015 ben ik naar het Verenigd Koninkrijk verhuisd om 

samen te gaan wonen met mijn Engelse man, Mike. Helaas is 

Mike vorig jaar overleden en nu ben ik terug naar Nederland 

verhuisd om dichter bij mijn familie en vrienden te zijn. 

Mijn hart ligt bij Dalton onderwijs en bij midden- en 

bovenbouw groepen dus ik bof heel erg dat ik tot de 

zomervakantie juf Mirije mag vervangen vanwege haar 

zwangerschapsverlof. 

De eerste kennismaking met de leerlingen was heel positief 

en ik heb er ontzettend veel zin in om samen met juf 

Annemarie voor deze leuke groep te staan! 

 

 

 

 

Ik ben Hanna Ruig en ik woon in Hoorn met mijn vriend Robin Kooijstra en 

onze lieve kinderen Noor en Kjeld. In 2014 heb ik de studie Sociaal 

Pedagogische Hulpverlening afgerond en ben ik werkzaam geweest bij FPC 

Dr. S. van Mesdagkliniek en later Triversum Centrum voor  Kinder- en 

Jeugdpsychiatrie.                      

Hierna werkte ik in verschillende functies op basisscholen (zowel aan de 

wal als op Terschelling) en ik had het ontzettend naar mijn zin.  

Ook mijn vorige baan in de Bibliotheek en als lees- en mediaconsulent lag 

mij goed. Toch ontbrak er iets, ik merkte dat ik steeds meer 

terugverlangde naar het werken op een basisschool.  

Sinds 1 maart kan ik daarom met veel trots en plezier vertellen dat ik als 

onderwijsassistent aan de slag ben gegaan bij CBS  

‘t Jok en de Vossersschool. Ik heb heel veel zin om hier een mooie 

toekomst tegemoet te gaan. Heb je nog vragen? Stel ze gerust! Ik sta altijd open voor een 

praatje. 

 

Open dag 
Vrijdag 31 maart is er een open dag op de tennisbaan. De kinderen kunnen van 14.30 uur tot 16.30 

uur kennis maken met tennis.   
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Hoera een dochter 
Maandag 27 februari hebben juf Annemay en Hendrik een 

dochter gekregen en is Aike grote broer geworden van Silke Ida 

Arja Cupido. 

Vanaf deze plaats wensen we juf Annemay, Hendrik, Aike en Silke 

heel veel geluk met elkaar! 

 

Belangrijke data: 
Vrijdag 24 mrt: lytse fjoertoer 

Maandag 27 mrt.: theorie verkeersexamen gr. 7 

Dinsdag 28 mrt.: Daltondag: belangstellenden zijn welkom van 8:15 uur tot 10:00 uur 

Dinsdag 28 mrt.: zwemmen gr. 3-4 

Dinsdag 28 mrt.: grote rekendag 

Donderdag 30 mrt.: inloopochtend 8.15-9.45 uur 

Maandag 3 april: nieuwe nieuwsbrief komt uit 
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Kijkdagen ouders 
De kijkdagen die we in februari hebben uitgesteld vinden van woensdag 29 maart t/m vrijdag 31 

maart plaats. De intekenlijsten voor deze dagen liggen vanaf woensdag 22 maart bij de klassen 

klaar.  

 

 

 

Belangrijke data: 
Vrijdag 24 mrt: lytse fjoertoer 

Maandag 27 mrt.: theorie verkeersexamen gr. 7 

Dinsdag 28 mrt.: Daltondag: belangstellenden zijn welkom van 8:15 uur tot 10:00 uur 

Dinsdag 28 mrt.: zwemmen gr. 3-4 

Woensdag 29 mrt.: grote rekendag 

Woensdag 29 mrt. – vrijdag 31 mrt.: kijkochtenden voor ouders 

Maandag 3 april: nieuwe nieuwsbrief komt uit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


