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Schooljaar 2022-2023 
We hopen dat iedereen een goede vakantie heeft gehad en er klaar voor is om maandag te 

starten!  
Afgelopen week zijn de lokalen ingericht en gisteren zijn beide teams gezamenlijk gestart. 
Collega’s zijn er klaar voor om de kinderen maandag weer te ontvangen. We hopen er met elkaar 

een super leerzaam jaar van te maken. 

Op beide scholen staat voor de ouders de koffie en thee klaar maandag om 8.15 uur! 

 

Kernwaarde van Dalton: 
Komend schooljaar stellen we, net als vorig schooljaar, iedere periode een kernwaarde van Dalton 

centraal. In die periode zullen we in de klassen en school extra werken aan zelfstandigheid, 

samenwerken, verantwoordelijkheid, reflectie of efficienty. In de nieuwsbrief zult u op de 

hoogte gehouden worden aan welke kernwaarde gewerkt wordt.  

Komende periode staat samenwerken centraal. Een daltonschool is een leefgemeenschap waar 

leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en bestuur op een natuurlijke en gestructureerde 

wijze samen leven en werken. Het is ook een omgeving waar leerlingen en leerkrachten iets van en 

met elkaar leren. Doordat leerlingen samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun 

leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen. Het 

verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen kan het leren 

vergemakkelijken. Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar 

elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als leerlingen met elkaar samenwerken, 

ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals 

het beoordelen van een eigen inbreng en die van een medeleerlingen, het aangaan van de dialoog, 

het leren omgaan met teleurstellingen en het ervaren van een meeropbrengst uit de 

samenwerking. Het uiteindelijke doel is democratisch burgerschap. Een daltonschool is een 

oefenplek voor democratisering en socialisering. 

We combineren dit met de oefeningen die horen bij de Gouden Weken. 

Informatievoorziening 
Voor de vakantie heeft ieder gezin een ouder kalender gekregen. Hier staan alle activiteiten- 

feesten en bijeenkomsten in voor komend schooljaar, ook op de website kunt u alle data vinden. 

Net als afgelopen jaar zal de nieuwsbrief iedere 14 dagen op maandag verschijnen. De volgende 

nieuwsbrief is een uitzondering hierop, deze komt op dinsdag 6 mei. 

 

Website 
Beide scholen hebben een eigen website. We zijn bezig met een nieuwe website. We hopen dat 

deze snel in bedrijf is. Tot die tijd gebruiken we de oude website nog. Deze is in eerste instantie 

tot de herfstvakantie gevuld. 

 

Klassenapp: 
Voor iedere groep wordt er een appgroep aangemaakt zodat we ook komend schooljaar weer met 

deze klassenapp kunnen werken. Het gaat hierbij alleen om school specifieke zaken. We vragen u 

dringend om alleen op deze app te reageren als er om gevraagd wordt. Dit is om er voor te zorgen 
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dat er teveel appjes komen. Zou u bij ziekte naar school willen bellen en uw kind niet via de app 

af willen melden?  Een andere vraag vanuit de teams is om na 18.00 uur niet meer te bellen/ 

appen met de leerkrachten. Sommige berichten “hakken” er bij de collega’s erg in en vaak kunnen 

ze vragen/ problemen ’s avonds niet meer oplossen. ’s Morgens vanaf 7.45 uur staat iedereen 

weer klaar! 

 

Bosplaat 
De groepen 5 t/m 8 gaan in de eerste week (CBS ’t Jok) of tweede week (Vosserssschool) naar 

de Bosplaat om daar een nachtje te slapen. In de bijlage treft u de brief aan die de kinderen 

voor de vakantie mee naar huis hebben gekregen. De kinderen moeten op dag van vertrek om 8.15 

uur in Oosterend zijn. Op de dag dat de kinderen terugkomen zijn ze vrij vanaf het moment dat 

ze van de huifkar afstappen. Mocht u hierdoor in de problemen komen met de opvang van uw 

kind(eren) dan kunt u dit op school aangeven. Voor beide scholen geldt dat de leerkrachten van 

de groepen mee gaan. Voor CBS ’t Jok gaan Gerard Cupido, Remco Bakker en Ariën Roos mee. 

Voor de Vossersschool gaan er naast de collega’s nog 8 ouders mee. 

 

Melk abonnementen  
Komend schooljaar kan er ook weer gebruik gemaakt worden van het melkabonnement. Uw 

kind(eren) krijgt/ krijgen dan een beker melk bij het broodje tussen de middag. Aan het eind van 

het schooljaar ontvangt u hiervoor de rekening. Wilt u hier gelijk maandag al gebruik van maken 

dan kunt u een mailtje sturen naar dit e-mailadres. Wij zorgen dan dat uw kind(eren) maandag 

van melk wordt/ worden voorzien. 

 

Zwemmen 
Dinsdag 6 september wordt er gestart met schoolzwemmen. In de ouder kalender kunt u zien 

welke groep zwemmen heeft. We willen u vragen om er voor te zorgen dat kinderen met lang haar 

hun haar in een staart of vlecht  hebben zitten op de dag dat ze moeten zwemmen.   

 

Studiedagen en vakanties 
Voor de zekerheid nog even de data van de studiedagen en de vakanties. Deze kunt u ok terug 

lezen in de ouderkalender. 
STUDIEDAGEN:  
Woensdag 21 september, maandag 24 oktober, maandag 9 januari, woensdag 15 februari, dinsdag 30 
mei, vrijdag 23 juni, vrijdag 7 juli 
 
VAKANTIES: 
Herfstvakantie              zaterdag 7 oktober t/m zondag 23 oktober 2022 
Kerstvakantie               zaterdag 23 december 2022 t/m zondag 8 januari 2023    
Voorjaarsvakantie         zaterdag 24 februari t/m zondag 5 maart 2023 
Paasvakantie                 vrijdag 7 april t/m maandag 10 april 2023 
Meivakantie                  donderdag 27 april t/m zondag 7 mei 2023 (inclusief Koningsdag)  
Hemelvaart                  donderdag 18 mei t/m vrijdag 19 mei 2023 
Pinksteren                    maandag 29 mei 2023 
Zomervakantie             zaterdag 21 juli t/m zondag 3 september 2023 

 
 

 

 

 

 



CBS’t Jok en CBS Vossersschool  
Nieuwsbrief 1, 25 augustus 2022[Tr 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Schooltijden 
De schooltijden zijn net als voorgaande jaren van 8.15 uur tot 14.00 uur. Op vrijdag gaan de 

kinderen van de groepen 1 en 2 tot 12.00 uur naar school. We willen u er op wijzen dat de bel ’s 

morgens om 8.10 uur gaat zodat de schooldag om 8.15 uur kan beginnen.   

 

Groepsbezetting 
 

 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 

Groep 7-8 Juf Dagmar Juf Dagmar Juf 

Annemarie 

Juf 

Annemarie 

juf Dagmar 

*Juf Annemay is iedere ochtend en een middag op school 

*Juf Janny is op woensdag en donderdag ook in groep 1-2  

*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, hierna werkt ze 4 dagen op school.  Op de dagen dat juf Annemarie in 

de klas is heeft juf Dagmar andere schoolse taken.  

 

Gymtijden  
Maandag: groepen 5-6 en de groepen 7-8 

Woensdag: groepen 3-4 en groepen 1-2 

Vrijdag: groepen 3-4 en de groepen 5-6 en 7-8 om de week.  

We willen u vragen om er voor te zorgen dat kinderen met lang haar hun haar in een staart of 

vlecht  hebben zitten op de dag dat ze moeten zwemmen. 

 

Belangrijke data 
Maandag 29 augustus: Start schooljaar 2022-2023 

Donderdag 1 september: groepen 5-8 gaan naar de Bosplaat 

Maandag 5 september: GMR vergadering 

Dinsdag 6 september: Nieuwe nieuwsbrief komt uit 
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Schooltijden 
Net als vorig jaar zijn de schooltijden voor komend jaar van 8.15 uur tot 14.00 uur. Op vrijdag 

gaan de kinderen van de groepen 1 en 2 tot 12.00 uur naar school.  

 

Groepsbezetting 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1-2 Juf Sigrid Juf Sigrid Juf Sigrid 

Juf Lorie 

Juf Lorie Juf Lorie 

Groep 3 Juf Eline 

(ochtend) 

Juf Eline Juf Eline 

(ochtend) 

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 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 3 dagen aanwezig.  

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

*Op maandagmiddag is juf Rosalie na gym (van 13.30 uur tot 14.00 uur) bij gr. 3 aanwezig en op 

woensdag zal groep 3 naast circuit bij gr. 1-2 zijn. 

 

Gymtijden  
Maandag: groepen 3 t/m 8 

Dinsdag: groepen 1-2 

Donderdag: groepen 3 t/m 8 

We willen u vragen om er voor te zorgen dat kinderen met lang haar hun haar in een staart of 

vlecht  hebben zitten op de dag dat ze moeten zwemmen. 

 

Belangrijke data: 
Maandag 29 augustus: Start schooljaar 2022-2023 

Maandag 5 september: groepen 5-8 gaan naar de Bosplaat 

Maandag 5 september: GMR vergadering 

Dinsdag 6 september: Nieuwe nieuwsbrief komt uit 

 
 

 


