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Van het bestuur:  

*Formatie 
Het duurt nog even voordat schooljaar 2022-2023 van start gaat maar hieronder ziet u de 

groepsindeling voor volgend schooljaar: 

 

CBS ‘t Jok 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1-2 Juf Sietske 

en juf Nienke 

Juf Nienke Juf Sietske Juf Sietske Juf Nienke 

Groep 3-4 Juf Klasien Juf Klasien Juf Marjan Juf Marjan Juf Marjan 

Groep 5-6 Juf Mirije Juf Mirije Juf Mirije Juf Mirije Juf 

Annemarie  

of juf 

Dagmar 

Groep 7-8 Juf Dagmar Juf Dagmar Juf 

Annemarie 

Juf 

Annemarie 

Juf 

Annemarie  

of juf 

Dagmar 

*Juf Annemay is iedere ochtend en een middag op school 

*Juf Regina is op dinsdag een deel van de dag op school om haar ib taken uit te voeren 

*Juf Annriette is  2 dagen in de week op school, op de website zal komen te staan wanneer dit is. 

*Juf Annemarie zal haar lio stage gaan lopen op t Jok. Juf Dagmar zal tot aan de herfstvakantie 

volledig aan het werk gaan.  

 

CBS Vossersschool 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1-2 Juf Sigrid Juf Sigrid Juf Sigrid 

Juf Lorie 

Juf Lorie Juf Lorie 

Groep 3 Juf Eline Juf Eline Juf Eline Juf 

Annriëtte 

Juf 

Annriëtte 

Groep 4 Meester Bob Juf Hanny Juf Hanny Juf Hanny Juf Hanny 

Groep 5 Juf Rosalie Juf Rosalie Juf Rosalie Juf Rosalie Juf Rosalie 

Groep 6 Meester 

Pieter 

Meester Bob 
Meester Pieter 

Meester Bob Meester 

Pieter 

Meester 

Pieter 

Groep 7-8 Juf Pauline Juf Pauline Juf Pauline Juf Pauline Juf Pauline 

 

*Juf japke zal iedere ochtend aanwezig zijn. 

*Juf Regina zal een deel van de dinsdag en op woensdag aanwezig zijn voor haar ib-taken 

*Juf Annriette is 2,5 tot 3 dagen aanwezig.  

*Meester Pieter en juf Hanny zullen tot aan de herfstvakantie meester Bob inwerken. 

*Juf Hester en juf Kolinda zulen na de kerstvakantie weer terug komen van hun 

zwangerschapsverlof. Juf Hester komt dan in gr. 7-8 terug en juf Kolinda zal enkele dagen les 

gaan geven in groep 3. 

 

De gym-  en zwemtijden van beide scholen zullen in de ouderkalender gepubliceerd worden.  
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*Bestuur en GMR 
Voor het bestuur zijn we nog op zoek naar een nieuw bestuurslid. We zoeken een ouder van CBS 

’t Jok zodat de verdeling “Oost-West” dan weer in evenwicht is. Iemke Ruijg, Wouter Burrie, 

Martien Verduijn en Amanda Goudkamp zitten ook in het bestuur. 

Voor de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR) van ’t Jok zijn we nog op zoek naar 2 

nieuwe ouders, Maartje Mast en Nienke de Vries moeten helaas allebei stoppen met de MR.  

Voor de commissie interntoezicht (CIT) zijn we ook op zoek naar een nieuw lid. Diana Kuijper 

heeft aangegeven hiermee te stoppen. Haar jongste zoon gaat van school.  

Wilt u meer weten over wat het betekent om zitting te nemen in het bestuur, de MR of CIT dan 

kunt u informatie inwinnen bij de bovengenoemde personen.  
 

Groepen 7-8 op kamp 
Vanmorgen zijn de groepen 7 en 8 van beide scholen vertrokken richting Hattem. Het thema van 

dit jaar is: Kapitein Kurk: een space Odyssee. Jullie kunnen de verrichtingen van de kinderen 

volgen via de live stream. Deze kunt u vinden op www.nationaalkamp.nl. Op facebook of instagram 

zijn de verrichtingen ook te volgen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Staatsbosbeheer 
In de eerste 2 weken van het nieuwe schooljaar gaan de groepen 5 t/m 8 een nachtje slapen op 

de bosplaat. Voor de zomervakantie zal SBB nog een keer op school komen om de kinderen vast 

enthousiast te maken en ze een opdracht mee te geven. We kijken er naar uit! 

 

Doppen sparen voor diabetes 
Op beide scholen wordt ondertussen fanatiek doppen gespaard, de emmers 

blijven de komende schoolweken nog staan op de scholen. We hopen nog veel 

doppen te ontvangen. 

Vishandel van Dijk zal de doppen die wij verzamelen naar Leeuwarden 

vervoeren voor ons.  

 

 
 

http://www.nationaalkamp.nl/
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Rapporten  

Nog niet alle rapporten zijn ingeleverd. Zou u deze zo snel mogelijk aan uw kind(eren) mee willen 

geven?                                               
 

Belangrijke data: 
Maandag 13 juni: nieuwe nieuwsbrief komt uit 

Maandag 13 juni: gr.7-8 hele week op kamp naar Hattem 

Dinsdag 14 juni: zwemmen gr. 3-4 

Dinsdag 21 juni: zwemmen gr. 7-8 

Donderdag 23 juni: bestuursvergadering 

Donderdag 23 juni: gr. 5-6 met SBB op stap 

Maandag 27 juni: nieuwe nieuwsbrief komt uit 
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Inloopmiddag 
Omdat de kijkochtenden en kijkmiddagen niet door konden gaan willen we u in de gelegenheid 

stellen om dinsdagmiddag 21 juni op school te komen kijken. Vanaf 13.30 uur is iedereen welkom 

om in de klassen te komen kijken. 

 

Rapporten  

Nog niet alle rapporten zijn ingeleverd. Zou u deze zo snel mogelijk aan uw kind(eren) mee willen 

geven?                                               
 

Belangrijke data: 
Maandag 13 juni: nieuwe nieuwsbrief komt uit 

Maandag 13 juni: gr.7-8 hele week op kamp naar Hattem 

Dinsdag 14 juni: zwemmen gr. 3-4 

Dinsdag 21 juni: zwemmen gr. 7-8 

Dinsdag 21 juni: inloopmiddag vanaf 13.30 uur 

Donderdag 23 juni: bestuursvergadering 

Vrijdag 24 juni: gr. 5-6 met SBB op stap 

Maandag 27 juni: nieuwe nieuwsbrief komt uit 

 


