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GMR: 
De GMR-vergadering van afgelopen woensdagavond moest wederom weer online worden gevoerd. 

Voor het voorkomen van reisafstand is dit een prima oplossing; voor het voeren van inhoudelijke 

gesprekken voldoet het online vergaderen minder. 

Op de agenda stond o.a. de begroting 2021. Hoewel het kalenderjaar 2021 alweer enkele maanden 

gevorderd is, is het toch goed om de het financiële deel van het onderwijs te bespreken.  De 

GMR heeft ruim gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vragen te stellen en om te constateren 

dat de vereniging financieel zeer gezond is. 

De personeelsbezetting was eveneens onderwerp van gesprek. Al eerder is bekend geworden dat 

onze collega Eva ter Maat besloten heeft het onderwijs te verlaten. Per 1 juni verlaat 

onderwijsassistent Sandra v.d. Wal onze organisatie, doordat zij bij Prokino een volledige baan 

krijgt. Deze en de mutaties aan het eind van het schooljaar (vertrek van juf Karin vanwege 

prepensioen en juf Mirije vanwege zwangerschapsverlof), maken dat de Vereniging de werving 

van nieuwe leerkrachten al is gestart. 

De concept startnotitie Integraal Huisvestings Plan (IHP) werd eveneens behandeld. De opzet is 

dat de gemeente Terschelling in nauwe samenwerking met kinderopvang en onderwijs zo’n plan 

gaat opstellen. 

De stimulering vanuit de landelijke overheid met de naam Nationaal Plan Onderwijs is besproken. 

Met de GMR werd nagedacht welke gevolgen in de ontwikkeling van de leerlingen we zien vanuit 

de lockdown. De schoolteams zullen ook hierover nadenken en met een plan komen. In een 

volgende GMR-vergadering zal hier zeker verder gesproken 

worden.   

 

Werving leerkrachten 
Deze advertentie heeft afgelopen week in De Terschellinger en in 

het Dagblad van het Noorden gestaan. Vanuit de teams en de mr’en 

zal een sollicitatiecommissie gevormd worden. We wensen hen bij 

voorbaat veel succes toe.  

Aan iedereen vragen we of zij onze advertentie willen delen!  

 

Schoolfruit 
In de week van 17 mei zal de levering van het schoolfruit weer 

vervolgd worden. Wat de levering zal zijn is nu nog niet bekend. 

Zodra we weten wat het is laten we het weten via de groepsapp.  

 
Praktisch verkeersexamen 
Vorige week hebben de leerlingen van de hoogste twee leerjaren 

het praktisch verkeersexamen afgelegd. Alle leerlingen zijn voor 

dit deel geslaagd. Het theoretisch verkeersexamen was al eerder 

afgenomen en ook hiervoor zijn alle leerlingen geslaagd. 

We bedanken alle vrijwilligers die het praktisch verkeersexamen mogelijk hebben gemaakt. 
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Koningsspelen 
Vanmorgen werden er op beide basisscholen de Koningsspelen gehouden. We willen iedereen 

bedanken die hier aan heeft meegewerkt. De kinderen hebben een leuke, sportieve ochtend 

gehad. 

 

COOP Doekoe actie 
Van maandag 19 april tot en met zondag 23 mei organiseert @Coopsupermarkten samen met 

Unilever en Arla Foods de Doekoe Scholenactie. Bij aankoop van verschillende actieproducten 

ontvang je speciale Doekoe– munten, die je kunt doneren aan onze scholen. In de winkel staat een 

display waar je de munten in kunt doen. Zo spaar jij mee voor leuke sport- en spelmaterialen voor 

op het schoolplein, de gymles of een sportdag om bewegen nog leuker te maken voor onze 

leerlingen! Meer weten over #Doekoe? Kijk op: coop.nl/doekoe  

 

 

 

 

 

 
 

 

Schoolreisjes 
Woensdag 12 mei gaan de groepen 3-4 en de groepen 5-6 op schoolreis. We hopen dat het een 

leuke dag wordt met mooi weer. 

  

Nieuw op school 
Jens Overal komt wennen in groep 1-2. Tot de zomervakantie zal Jens op woensdag komen spelen 

en werken. Jens, we hopen dat je samen met je ouders, een gezellige en leerzame tijd op CBS ‘t 

Jok zult hebben.  

 

Belangrijke data 

Vrijdag 30 april: 11.45 uur start meivakantie 

Dinsdag 4 mei: Dodenherdenking 

Vrijdag 5 mei: Bevrijdingsdag 

Zondag 9 mei: Moederdag 

Maandag 10 mei: Weer naar school 

Maandag 10 mei: gr. 5-6 naar de Gerskieker (opde fiets) 

Dinsdag 11 mei: Zwemmen gr. 3 en 4 

Woensdag 12 mei: Schoolreisjes gr. 3-4 en groep 5-6 

Donderdag 13 mei: Hemelvaartsdag, kinderen vrij 

Vrijdag 14 mei: Vrije dag 

Dinsdag 18 mei: Zwemmen gr. 5 en 6 

Vrijdag 21 mei: Nieuwe nieuwsbrief 

Dinsdag 25 mei: Studiedag team, kinderen vrij 
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Ouderbijdrage 
Het derde termijn van de ouderbijdrage zal deze keer niet geïnd worden. Aangezien de 

ouderraad door de Corona maatregelen bijna niks kan organiseren is besloten om het laatste 

termijn niet te incasseren.  

 

Fietsen op het schoolplein 
Het was de laatste tijd om 14.00 uur een chaos om de fietsen van de kinderen van de onderbouw 

te kunnen pakken. We hebben daarom besloten om de eerste 3 vakken van de fietsen stalling vrij 

te laten voor de kinderen van de Margrietschool, hierdoor hopen we dat de kinderen makkelijker 

hun fietsen kunnen pakken om 14.00 uur. 

 

Website 
Op de website zijn weer nieuwe foto’s geplaatst van activiteiten die de laatste tijd hebben plaats 

plaats gevonden. U kunt kijken op www.cbsvossers.basisonderwijsterschelling.nl 

 

Nieuw op school 
Vorige week is Sil Lambregts voor het eerst wezen wennen in groep 1-2. Sil zal iedere week op 

woensdag komen spelen. Sil, we hopen dat je samen met je ouders een gezellige en leerzame tijd 

op de Vossersschool zult hebben.  

 

Schoolplein 
Afgelopen tijd zijn er 2 hutten op het schoolplein gekomen. Ietje 

Bouma, de Tuinvrouw,  heeft deze met haar collega’s gemaakt van 

Wilgentenen. De kinderen hebben er nu al veel plezier van.  

 

Belangrijke data 
Vrijdag 30 april: 11.45 uur start meivakantie                                 

Dinsdag 4 mei: Dodenherdenking 

Vrijdag 5 mei: Bevrijdingsdag 

Zondag 9 mei: Moederdag 

Maandag 10 mei: Weer naar school 

Dinsdag 11 mei: Zwemmen gr. 3 en 4 

Donderdag 13 mei: Hemelvaartsdag, kinderen vrij 

Vrijdag 14 mei: Vrije dag 

Dinsdag 18 mei: Zwemmen gr. 5 en 6 

Vrijdag 21 mei: Nieuwe nieuwsbrief 

Dinsdag 25 mei: Studiedag team, kinderen vrij 

 
 

http://www.cbsvossers.basisonderwijsterschelling.nl/

