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Vrij vragen 
De vakantie staat voor de deur en er zijn al best veel vakantie aanvragen geweest. Nog even voor 

de duidelijkheid:  

Volgens de leerplichtwet kunnen leerplichtigen uitsluitend vakantie buiten de vastgestelde 

schoolvakanties nemen als het voor de ouders/verzorgers vanwege de specifieke aard van 

zijn/haar beroep onmogelijk is om in de vastgestelde schoolvakanties met zijn/haar kinderen 

vakantie op te nemen. Dit moet blijken uit een gewaarmerkte verklaring van de werkgever, of als 

die ouder/verzorger een zelfstandige is, uit een eigen gewaarmerkte verklaring. Een 

werkgeversverklaring is geen garantie voor het verkrijgen van toestemming. 

De vrijstelling wordt niet toegestaan als de opgegeven periode tijdens de eerste 2 weken van het 

schooljaar valt, of als deze in een toets- en/of examenperiode valt. De periode van vrijstelling 

bedraagt maximaal 10 (school)dagen. Er kan slechts 1 keer per schooljaar een beroep gedaan 

worden op deze vrijstellingsmogelijkheden. Ook al bedraagt het verlof maar 1 dag, meer 

verzoeken per jaar worden niet gehonoreerd. De scholen zijn verplicht om vakanties, die worden 

opgenomen en waarvoor geen toestemming is verleend, aan de leerplichtambtenaar te melden. U 

moet dit formulier samen met een volledig ingevulde schoolverlof tijdig inleveren bij de directeur 

van de school. 

Als de ouder/verzorger aan kan aantonen dat in de zomer-, herfst-, of kerstvakantie wegens 

bovengenoemde reden geen vakantie kan worden opgenomen en er kan worden aangetoond dat 

alleen in de voorjaars- of meivakantie vakantie kan worden opgenomen, dan kan de ouder 5 dagen 

verlof aanvragen om 10 schooldagen vakantieverlof voor gezinsvakantie te hebben. Als de ouder 

ook tijdens die vastgestelde vakanties niet weg kan, kan een aanvraag voor maximaal 10 

schooldagen worden ingediend. 

Een vrijstelling kan niet aan een vakantie van 2 weken “geplakt” worden. Kinderen mogen 

maximaal 2 weken achter elkaar vrij hebben. De zomervakantie vormt hier de enigste 

uitzondering op. 

 

AVG formulieren 
Er zijn al heel veel formulieren binnen maar nog niet allemaal. 

Wilt u het AVG formulier zo snel mogelijk met uw kind(eren) weer mee terug geven naar school? 

Alvast bedankt 

 

Klassenapp: 
Een 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! 
 

Algemene ledenvergadering: 
Op donderdag 30 september staat de algemene ledenvergadering gepland. We willen op deze 

avond veel tijd inruimen voor een inhoudelijk thema, namelijk welke zorg wordt op dit eiland 

aangeboden aan leerlingen, hun ouders en de scholen. We hopen dat veel ouders aanwezig zijn. 

Een uitnodiging en een toelichting op het programma volgen nog. 
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Lezen is fijn! 
In de twee vorige nieuwsbrieven is gevraagd om een foto naar ons op te sturen hoe je aan het 

lezen bent. Deze oproep deden we n.a.v. het feit dat iedere leerlingen van onze school een 

leesboek heeft gekregen. 

De volgende foto’s hebben we mogen ontvangen: 
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Nieuw op school 
Nine Haarsma is na de zomervakantie begonnen met oefenen op school. Morgen wordt ze 4 jaar 

en mag dan alle dagen komen spelen met de kinderen in groep 1-2. Nine, we hopen dat je samen 

met je ouders een leuke en leerzame tijd op CBS ’t Jok tegemoet gaat. 

 

Informatiemiddag 
Dinsdagmiddag 7 september is de informatiemiddag voor de ouders van CBS ‘t Jok. U kunt vanaf 

14.00 uur in de klas van uw kind(eren) kijken wat ze allemaal doen. Wanneer u een vraag heeft 

dan zijn de leerkrachten in  de klassen aanwezig om deze vragen te beantwoorden.   

 

Halen en brengen van kinderen 
Nu beide scholen weer op dezelfde tijd naar school gaan en uitkomen is het drukker dan 

afgelopen jaar. Er zijn veel kinderen die op de fiets komen en kinderen die met de auto gebracht 

worden. We willen vragen om de strook voor school zoveel mogelijk vrij te houden van auto’s. De 

kinderen op de fiets kunnen dan veilig de school bereiken en verlaten.  

 

Belangrijke data 
Maandag 6 september: nieuwe nieuwsbrief verschijnt 

Dinsdag 7 september: informatiemiddag of informatieavond 

Dinsdag 7 september: zwemmen gr. 3-4 

Vrijdag 10 september: gr. 7-8 met SBB op stap 

Dinsdag 14 september: zwemmen gr. 5-6 

Woensdag 15 september: “Op e Riid”  

Woensdag 15 september: GMR vergadering  

Maandag 20 september: Nieuwe nieuwsbrief verschijnt 
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Nieuw op school 
Lux de Haan heeft afgelopen week voor het eerst een ochtend meegedraaid op school. Half 

oktober wordt hij 4 jaar en zal dan alle dagen in gr. 1-2 komen. Lux we wensen je, samen met je 

ouders, een hele fijne tijd op de Vossersschool. 

 

Circuit 
Voor circuit zijn we op zoek naar wc-rollen en keukenrollen. Wanneer u, of de buren, deze thuis 

heeft liggen en er niks mee doet dan zouden we ze graag op school willen hebben. Wij kunnen 

deze dan gebruiken voor onze torens en voor andere knutsels.  

 

Info avond 
Woensdagavond 8 september is onze informatieavond voor ouders. We starten deze avond 

gezamenlijke in de hal. Onder het genot van een bakje koffie of thee vertellen we eerst een paar 

algemene dingen. Hierna kunt u in de klassen zien wat er allemaal gebeurd. Heeft u vragen dan 

zijn de leerkrachten aanwezig om heir antwoord op te geven.  

 

Ouderraad 
Voor de ouderraad zijn we op zoek naar ouders die willen helpen bij het organiseren van feesten 

en partijen op school. Er wordt ongeveer 7 keer per jaar vergaderd. Kunt u een keer niet dan 

geeft dat helemaal niks. Lijkt het u leuk om zitting te nemen in de ouderraad of wilt u meer 

informatie dan kunt u informatie inwinnen bij Diana Kuijper, Sonja Kuijper, Jan Kwint, Pien 

Bruchner, Roelie Schoustra, Lidia Compagner, Alja Lambregts of Annriëtte van Duyvenbode. 
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Nieuwe collega’s 
Beste ouders van de Vossersschool! 

Mijn naam is Bob Schoemaker. Sinds afgelopen december woon ik 

met mijn vriendin en dochter op Terschelling en vanaf dit schooljaar 

kom ik het team van de Vossersschool versterken. Het eerst half 

jaar zal ik hoofdzakelijk als onderwijsassistent meedraaien in groep 

7/8 bij Pauline en Hester. Na de kerstvakantie begin ik met de 

opleiding tot zij-instromer, waarbij ik binnen twee jaar mijn 

bevoegdheid als leerkracht basisonderwijs hoop te halen. Hoewel de 

stap naar het basisonderwijs nieuw voor mij is, heb ik wel altijd een 

sterke affiniteit met het onderwijs gehad. Aan de universiteit van 

Leiden heb ik promotieonderzoek gedaan naar de geschiedenis van 

het taalonderwijs in Nederland, en daarover les gegeven aan 

studenten Nederlands en Taalwetenschap. In het basisonderwijs zie 

ik een nieuwe uitdaging, waarin niet het onderzoek of de wetenschap, 

maar het kind centraal staat. Ik kijk ernaar uit u allen te ontmoeten 

op of rond het schoolplein, en hoop op een prettige samenwerking in 

de komende jaren!  

Hartelijke groet! Bob Schoemaker 

 

 
Hallo allemaal, 

 

Nu is het ook tijd om mijzelf voor te stellen in de nieuwsbrief. 

Mijn naam is Kolinda Mollema en ik ben 24 jaar oud. Ik mag mijn 

Lio-stage lopen in groep 1/2 van de Vossersschool. De eerste 

week vond ik erg leuk en ik ben dan ook enthousiast en benieuwd 

naar de rest van het schooljaar!  

 

Afgelopen zomer ben ik vanuit Haren samen met mijn vriend en 

onze hond verhuisd naar Terschelling. Ik geniet er van om er op 

uit te gaan met de hond. Ik heb een passie voor de techniek 

maar ook het creatief bezig zijn met o.a. het maken van kleding 

vind ik erg leuk!  

 

Ik kom jullie vast een keer tegen! 

 

Groetjes, 

Kolinda  
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Laat ik me even voorstellen aan jullie. Mijn naam is Rosalie 

Starrenburg en ik ben 21 jaar. Ik ben op Terschelling geboren 

en getogen. Net als vele andere eilander kinderen ben ik na 

het afronden van de vmbo naar de wal gegaan om daar te 

beginnen aan de havo. Ik had toen al jarenlang het doel dat ik 

de pabo wilde doen. Sinds de basisschool wilde ik al juf 

worden. In het voorjaar van dit jaar ben ik weer op 

Terschelling gaan wonen na een aantal jaren in Leeuwarden 

gewoond te hebben. Ik zit in het laatste jaar van de pabo. Dat 

betekent dat ik mag beginnen aan mijn LiO-stage. Ik loop 

stage op maandag, dinsdag en woensdag in groep 4-5 met juf 

Hanny. Mijn stage zal tot eind januari duren. Ik ben druk 

bezig met school en stage, maar maak ook goed gebruik van 

mijn vrije tijd! Ik breng graag tijd door met mijn vrienden, we 

wandelen vaak samen, pakken een terrasje of rijden een 

rondje op de solex. Daarnaast ben ik dol op series/films 

kijken en pak ik ook geregeld de mountainbike om een mooi stuk te fietsen over het eiland. Ik 

kijk erg uit naar mijn stage en heb er zin in om samen met de kinderen een leuke en leerzame tijd 

tegemoet te gaan! Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, voelt u zich vrij om contact met 

mij te zoeken. Laten we er een mooi schooljaar van maken! 

 
 

Belangrijke data 
Maandag 6 september: nieuwe nieuwsbrief verschijnt 

Dinsdag 7 september: zwemmen gr. 3-4 

Woensdag 8 september: informatieavond 

Donderdag 9 september: gr. 7-8 met SBB op stap 

Dinsdag 14 september: zwemmen gr. 5-6 

Woensdag 15 september: GMR vergadering  

Vrijdag 17 september: schoolreisje gr. 1-2 

Maandag 20 september: Nieuwe nieuwsbrief verschijnt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


