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Van ons bestuur 
Morgenavond, 19.30 uur, is de algemene ledenvergadering van Christelijke vereniging voor primair 

onderwijs op Terschelling (CVPOT). Deze avond wordt gehouden op de brede school op West. Het 

bestuur is nog op zoek naar een nieuw bestuurslid. Het liefst iemand van ’t Jok. Dan zijn de 

verhoudingen in het bestuur weer in evenwicht. Vorige week is er een mail verstuurd met de 

agenda en bijbehorende stukken. Hieronder nogmaals de agenda.  

 

Agenda : 

1. Opening door de voorzitter Iemke Ruijg 

2. Mededelingen en vaststelling van de agenda. 

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 30 september 2021 

4. Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2021 

Het jaarverslag en de jaarrekening is in te zien op de website van de scholen. 

5. Benoeming bestuursleden: 

Volgens rooster van aan-en aftreden is Marion Cupido aftredend. Zij stelt zich niet herkiesbaar. 

Op dit moment kan het bestuur nog geen kandidaat voor de opengevallen plaats voordragen. 

Kandidaten kunnen tot een uur voor de vergadering zich aanmelden bij de voorzitter van het 

bestuur. 

Pauze 

6. Talentontwikkeling op onze scholen 

7. Rondvraag 

8. Sluiting 

 

Koningsspelen 
Net als vorig jaar houden we de koningspelen op Terschelling een week later. Op vrijdag 29 april 

starten we op beide scholen met het koningsontbijt en hierna gaan alle groepen een sportieve 

activiteit doen. Wat de kinderen deze dag gaan doen horen we deze week en zullen u dat zo snel 

mogelijk laten weten. We hopen op mooi weer! 

 

Roeiwedstrijden Jo Krul bokaal 
De afgelopen weken hebben vele kinderen uit groep 7-8 getraind om 

het roeien onder de knie te krijgen. De trainers Jacob Spanjer, 

Teresa Kouwenhoven en Hanny Overal van de Vossersschool en 

Martien Verduijn en Frederika Roos van ’t Jok hebben hen de fijne 

kneepjes van het roeien geleerd en nu zijn ze helemaal klaar om hun 

roei-debuut te maken. 

A.s. donderdagmiddag is de roeiwedstrijd waar de teams van 

verschillende scholen elkaar treffen en strijden om de Jo Krul-

bokaal? Deze bokaal dankt zijn naam aan wijlen Johannes Krul. Hij 

had een scheepswerf op de plaats waar nu restaurant ‘Loods’ is 

gevestigd. Hij heeft de 2 sloepen ontworpen, gemaakt en geschonken, 

zodat de eilander kinderen al vroeg in aanraking kunnen komen met 

het sloeproeien. 

Komen jullie ook kijken? Donderdagmiddag 21 april, na schooltijd, bij 

het Duinmeer van Hee. 
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Groep 7 praktisch verkeersexamen 
Alle leerlingen van groep 7 hebben hun theoretisch verkeersexamen behaald en gaan nu op voor 

het praktijk deel. Dit vindt plaats op maandag 25 april onder schooltijd. 

 

Schoolfruit: 
Komende week zal de laatste levering schoolfruit plaats vinden. Vanaf woensdag zijn er peren, 

mandarijnen en bananen voor de kinderen. 

 

Biebflits 
Beste ouder/verzorger, Expeditie NEXT is hét Nationale Wetenschapsfestival 

voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar. Dit jaar is het wetenschapsfestival in Franeker! Onder 

leiding van de fictieve Professor Nova Next en haar zes vrienden gaan de kinderen op expeditie 

door de binnenstad vol activiteiten als experimenten, live-onderzoek en opstellingen. Zo komen 

de kinderen in aanraking met allerlei wetenschappers over de meest uiteenlopende thema’s van 

deze tijd. Denk maar aan de klimaatcrisis, pandemieën, sociale ongelijkheid of de digitale wereld. 

En de bibliotheek doet mee! Het wordt een dag vol interactieve proefjes, lezingen en 

experimenten voor kinderen van 6 t/m 12 jaar hun nieuwsgierige ouders en ook oudere en/of 

jongere familieleden, vriendjes en vriendinnetjes zijn welkom. Voor meer informatie, de 

plattegrond, het programma en kaartjes kijk op de website www.expeditienext.nl.  

Vriendelijke groet, Hanna Ruig Lees- en mediaconsulent 
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Potje lam 

In groep 7/8 hebben we tijdens de lessen van Davinci geleerd over 

schapen en hun spijsverteringssysteem. Wat we in de theorie geleerd 

hebben, moesten we natuurlijk ook even in de praktijk bekijken. Daarom 

gingen we bij Rients Terpstra op bezoek bij zijn schapen en lammetjes. 

Maar toen kwam pas de echte verrassing. Rients had een potjelam, die 

verzorging nodig had. De kinderen kregen van Rients de mogelijkheid om 

het potjelam te verzorgen, maar daar moest natuurlijk wel wat voor 

geregeld worden. Er moest een goede plek gevonden, voeding gekocht en 

voerschema gemaakt worden. En zo gingen we aan de slag.   

Uiteindelijk is er een goed plekje voor het potjelam 

gekomen bij Hidde in de schuur. De kinderen die hier aan 

mee willen doen hebben zich ingeschreven op het 

voerschema. Hier wordt nauwkeurig bijgehouden hoeveel 

het lammetje drinkt en de voerbeurten eerlijk verdeeld. 

Het lammetje groeit goed en we zijn erg trots op hoe 

serieus de kinderen dit aanpakken. Op dat we samen maar 

een gezond lammetje groot mogen brengen!   

 

Paasviering 
Afgelopen woensdag hadden we in een goed gevulde kerk 

een mooie paasdienst. Fijn dat we weer in grote getalen samen konden komen en 

met elkaar konden genieten van de liedjes, gedichten en 

verhalen die de kinderen ten gehore brachten.                                  

Belangrijke data: 
Woensdag 20 april: CITO eindtoets gr. 8 

Woensdag 20 april: Ledenvergadering 19.30 uur brede school 

Donderdag 21 april: CITO eindtoets groep 8 

Donderdag 21 april: Roeiwedstrijden groepen 7-8 14.45 uur 

Duinmeertje 

Dinsdag 26 april: Zwemmen gr. 5 en 6 

Woensdag 27 april: Koningsdag, kinderen vrij 

Vrijdag 29 april: Koningsspelen met koningsontbijt 

Virjdag 29 april: Meivakantie begint voor iedereen om 12.00 uur 

Maandag 9 mei: Studiedag team, kinderen vrij 

Dinsdag 10 mei: Kinderen weer naar school 

Dinsdag 10 mei: Zwemmen gr. 3 en 4 

Woensdag 11 mei: Groep 5 en 6 met SBB op stap 

Donderdag 12 mei: Bestuur-GMR vergadering 

Maandag 16 mei: Nieuwe nieuwsbrief komt uit. 
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Welkom op school 
Na de meivakantie zullen Elyn van Nouhuys en Fynn Wortel komen spelen met de kinderen van de 

groepen 1 en 2. Ze komen eerst nog een keer in de week en na de zomervakantie zullen ze alle 

dagen bij ons op school komen. Elyn en Fynn we hopen dat jullie, samen met jullie ouders, een 

gezellige en leerzame tijd op de Vossersschool zullen hebben. 
 

Trouwerij juf Kolinda 
Afgelopen vrijdag, goede vrijdag, is juf 

Kolinda getrouwd met haar Rob. De kinderen 

van de groepen 1 en 2 wachtte haar op bij “de 

Millem”. Hier werden ze getrakteerd op een 

ijsje, disco en gingen ze met het kersverse 

bruidspaar op de foto. 

 

 

Nieuw gezinslid                                    
Vorige week maandag, 11 april, zijn meester Bob en zijn vrouw Sofie 

opnieuw ouders geworden van dochter Jip.  Sam zal over een tijdje 

heerlijk kunnen spelen met haar nieuwe zusje. We wensen meester 

Bob veel geluk met met zijn meiden! 

 

Spelen op het schoolplein 
Nu het weer warmer wordt en de avonden lichter zijn spelen er vaker kinderen op het 

schoolplein. Fijn dat kinderen elkaar na sschooltijd ontmoeten maar .…..  Er zijn de laatste tijd 

vernielingen op en om het schoolplein aangebracht. Kinderen klimmen ook op het dak van de 

school. Om op het dak te komen moeten de kinderen via een hek wat met een veiligheids sluiting 

dicht zit.  De hutjes die net gerepareerd waren zijn vorig weekend vernield.  

Bij nieuwe vernielingen zullen we aangifte gaan doen! De politie is ook gevraagd om wat vaker 

langs het schoolplein te rijden om een oogje in het zeil te houden.  

 

Ouder-kinddag 
Het is heel lang geleden dat we een ouder-kinddag hebben gehad. Vrijdagochtend 13 mei is het 

dan eindelijk zo ver, we gaan weer op stap. Voor de ouders die geen idee hebben wat dit inhoudt 

leggen we het even uit. Op vrijdagochtend 13 mei gaan we met z’n allen ’s morgens om 7.00 uur 

wandelen. Tijdens deze wandeling gaan jullie opzoek naar bepaalde punten. Deze ochtend is voor 

ouders en kinderen, dus ook voor broertjes/ zusjes die nog niet op school zitten of die al van de 

Vossersschool af zijn. U krijgt deze week een uitnodiging waarop u kunt aangeven met hoeveel 

personen u komt. De ouderraad weet dan voor hoeveel mensen ze een ontbijt moeten regelen.   
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