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Van ons bestuur:  

Direct na de zomervakantie heeft het bestuur haar taken weer opgepakt. De komende maanden 

staan verschillende thema’s op de agenda.  

In willekeurige volgorde genoemd:  

• Integraal Huisvestingsplan (i.s.m. de gemeente Terschelling)  

• Periodiek overleg met het bestuur van het openbaar onderwijs;  

• Opstellen in samenwerking met de medezeggenschapsraden van een coronadraaiboek. De 

overheid wil dat scholen ook tijdens een corona uitbraak zo veel mogelijk open blijven;  

• Verbeterpunten n.a.v. het laatste inspectiebezoek;  

• Beleidsdocument ‘Burgerschapsvorming;  

Al met al heeft ons bestuur genoeg gesprekspunten voor de komende maanden. Er zijn ook nog 

openstaande vacatures in het bestuur (ervaring is geen vereiste). Ben je geïnteresseerd? Spreek 

één van onze bestuursleden (Iemke, Martien, Amanda en Wouter) gerust eens aan! 

 

Gemeenschappelijk medezeggenschapsraad: 
Gisteravond vergaderde onze GMR voor het eerst na de zomervakantie. Helaas is de GMR nog 

niet compleet. Voor de vakantie hebben Maartje Mast en Nienke de Vries afscheid genomen en 

hun plaatsen zijn nog niet ingevuld. We zoeken dus voor de oudergeleding van de MR van CBS ’t 

Jok twee ouders. Mocht je interesse hebben en meer willen weten, dan kun je contact opnemen 

met Marjan Hoeve of Mirije v. Urk of met de voorzitter van de GMR, Jan Kwint. Het zou mooi 

zijn wanneer deze open plaatsen snel kunnen worden ingevuld. 

Om iedereen in de GMR goed toe te rusten zal binnenkort weer een scholing door de leden van de 

GMR gevolgd gaan worden.  

Verder is gisteravond gesproken over de bevindingen van de inspectie; het schoolzwemmen en 

het traject Integraal Huisvestingsplan.  

 

AVG formulieren 

Vorige week hebben de kinderen (oudste van het gezin) een formulier meegekregen met 

betrekking tot de AVG. Er zijn al veel formulieren ingeleverd. Wanneer u dit nog niet gedaan 

heeft zou u dan zo snel mogelijk het formulier aan uw kind(eren) mee terug willen geven? 

 

Schoolfruit 
In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt er vanaf morgen 20 weken lang, voor 3 dagen, 

schoolfruit geleverd. In de nieuwsbrief of de groepsapp zal iedere week vermeld worden wat 

voor fruit er die week voor de kinderen is. Deze week zijn er appels, peren en wortels. 

 

Rapporten 
Er zijn al enkele rapporten ingeleverd op school. Wilt u de rapporten binnenkort weer meegeven 

aan uw kind(eren). 
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Informatiemiddag 
Maandagmiddag 12 september is er een informatiemiddag. We starten deze middag in het 

speellokaal met een algemeen gedeelte. Hierna kunt u samen met uw kind(eren) in de klassen 

kijken en vragen stellen aan de juffen. In sommige klassen zullen er ook enkele opdrachten zijn. 

Zo kunt u samen met uw kind in groep 7-8 een escaperoom doen.   

 

Op e Riid 
De “Op e Riid” van ’t Jok is verschoven van woensdag 14 september naar donderdag 15 

september.  
De kinderen krijgen komende vrijdag een uitnodiging mee naar huis.   

 

Belangrijke data 
Dinsdag 6 september: zwemmen gr. 3-4 

Maandag 12 september: informatiemiddag 14.15 uur 

Maandag 12 september: bestuursvergadering 

Dinsdag 13 september: zwemmen gr. 3-4 

Donderdag 15 september: Op e Riid 

Maandag 19 september: nieuwe nieuwsbrief komt uit 

Woensdag 21 september: studiedag team, kinderen vrij 
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Nieuw op school 
Janna Wiegman en Clint Bronshof worden binnenkort 4 jaar. Ze zijn sinds vorige week aan het 

oefenen in groep 1-2. Janna en Clint we wensen jullie een leuke en leerzame tijd, samen met jullie 

ouders, op de Vossersschool toe. 

 

Informatieavond 
Dinsdagavond 13 september is de informatieavond voor ouders. Na een inleidend praatje kunt u 

de klassen informatie krijgen over het komende schooljaar. Er is ook een tweede ronde waarin 

hetzelfde verteld gaat worden. Hierna is er nog tijd voor het stellen van vragen en bekijken van 

materialen en lokalen. 

 

Stagiaire 
Komend schooljaar loopt Doortje Swart stage bij ons op school. Een jaar lang zal ze één dag per 

week bij ons op school aanwezig zijn. De eerste tijd is dat in de groepen 7 en 8. In de volgende 

nieuwsbrief stelt ze zich aan u voor. 

 

Baby nieuws 
Voor de zomervakantie werd Elin, de dochter van meester Pieter en Carina geboren. In de 

vakantie werd Joos Lieke de dochter van juf Kolinda en Rob geboren. Juf Hester en Richard 

werden even daarna trotse ouders van een mooie zoon Joah Benjamin. Ook via deze nieuwsbrief 

feliciteren we hen van harte! 

 

Belangrijke data: 
Dinsdag 6 september: zwemmen gr. 3-4 

Woensdag 7 september: ouderhulplijst mee naar huis 

Maandag 12 september: bestuursvergadering 

Dinsdag 13 september: informatieavond 19.30 uur 

Dinsdag 13 september: zwemmen gr. 3-4 

Vrijdag 16 september: schoolreisje gr. 1-2 

Vrijdag 17 september: ouderhulplijsten terug 

Maandag 19 september: nieuwe nieuwsbrief komt uit 

Woensdag 21 september: studiedag team, kinderen vrij 

 


