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Van ons bestuur: 
Vanmorgen heeft het bestuur formeel kennis gemaakt met de nieuwe portefeuillehouder 

Onderwijs van het College van B&W. Twee bestuursleden hebben het gesprek met Jeltje 

Hoekstra en de beleidsmedewerker van de gemeente Carla Damink gevoerd.  

Het was een plezierig, constructief overleg, waarin van beide kanten informatie is uitgewisseld.  

 

Gemeenschappelijk medezeggenschapsraad: 
Eelco Lems, ouder CBS ’t Jok,  heeft toegezegd om toe te treden tot de Medezeggenschapsraad.  

We zijn hier erg blij mee en heten Eelco van harte welkom in de MR.    

 

Persoonlijke gegevens 
Zou u bij een verhuizing het nieuwe adres ook aan school door willen geven? Dit geldt ook voor 

een nieuw emailadres of een nieuw telefoonnummer. 

 

Studiedag 
Komende woensdag, 21 september, is de eerste studiedag van dit schooljaar. Beide teams gaan 

naar de wal voor de Friese Dalton dag in Lemmer. Het team van CBS ’t Jok gaat eerst nog langs 2 

scholen om nieuwe schoolmeubels te bekijken. 

 

Schoolfruit 
Komende week zijn er appels, peren en ananassen voor de kinderen. 

 

Schoolzwemmen 
De kinderen zijn weer gestart met schoolzwemmen. In de ouderkalender staat welke groep 

wanneer moet zwemmen. De kinderen uit de groepen 3 en 4 die nog geen zwemdiploma hebben 

gaan iedere week mee naar het zwembad! 

 

P-bones 
De kinderen van de groepen 5 en 6 zullen de komende 6 weken p-bone les krijgen. Een p-bone is 

een trombone. Of en wanneer er een optreden is, is nu nog niet bekend. Zodra dit bekend is laten 

we het u weten.  

 

Kindermenu 2.0 
Van 9 november tot 14 december doet Terschelling mee aan het Kindermenu 2.0. Dit is een 

project van Jong Leren Eten Friesland waarbij kinderen van alle basisscholen op Terschelling hun 

eigen gezonde, regionale en lekkere kindermenu bedenken. Ze krijgen les van een eilander chef, 

gaan op supermarktsafari of wildpluk wandeling, leren over zilte groentes of gaan op bezoek bij 

een boer. Uit alle kindermenu’s worden drie winnaars gekozen. Deze kinderen zullen hun 

Kindermenu 2.0 tijdens de feestdagen, op de kaart zien staan van Restaurant De Koffiepot in 

Midsland, Eilandbistro De Boschplaat in Oosterend of Restaurant NAP op West.  

 

Zpannend Zernike 
Op zaterdag 1  en zondag 2 oktober staat Groningen in het teken van de wetenschap voor 

kinderen. Er is van alles te doen in de binnenstad van Groningen en op de Zernikecampus. Kijk 

voor het uitgebreide programma de deelnemende organisaties en de adressen van de locaties op: 

www.zpannendzernike.nl  
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Juf Annemay 
Juf Annemay is wegens een HG zwangerschap (extreme misselijkheid tijdens de zwangerschap) 

momenteel niet op school. We hopen dat ze zich snel beter gaat voelen en dat ze dan weer rustig 

aan (eerst enkele ochtenden per week) kan beginnen op school. Annemay vanaf deze plek wensen 

we je, samen met Hendrik en Aike, veel sterkte toe. 

 

Op e Riid 
Afgelopen donderdag was de jaarlijkse Op e Riid.  

Met 5 huifkarren vertrokken we ’s morgens voor een heerlijke 

dag. Bij deze bedanken we de ouderraad voor de lekkere 

dingen (plotsjes en de goede organisatie. 

 

Belangrijke data 
Dinsdag 20 september: zwemmen gr. 5-6 

Woensdag 21 september: studiedag team, kinderen vrij 

Vrijdag 23 september: gr. 5-6 P-bones 

Dinsdag 27 september: zwemmen gr. 3-4 

Dinsdag 27 september: gr. 1-2 met SBB op pad 

Woensdag 28 september: gr. 7-8 langs de deur met kinderpostzegels 

Donderdag 29 september: gr. 3-4 met SBB op pad 

Virjdag 30 september: gr. 5-6 P-bones 

Maandag 3 oktober: nieuwe nieuwsbrief komt uit 
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Baby showen: 
Vanmorgen werden onze leerlingen verraast door juf Hester. Zij 

kwam samen met haar man Richard hun zoon Joah op school om 

de leerlingen te trakteren. De kinderen hadden meer oog voor de 

baby dan voor de lekkernij.  

 

Ouderhulplijsten 
Er zijn al veel hulplijsten terug gekomen. Wanneer u deze nog 

niet heeft ingeleverd maar wel iets zou willen doen zou u deze dan nog zo snel mogelijk in willen 

leveren? 

 

Schoolreisje groep 1 en 2 
Afgelopen vrijdag zijn de kinderen van de groepen 1 en 2 op 

schoolreisje geweest. Met de bus naar de wierschuur waar ze 

beestjes, plantjes en andere mooie dingen gingen zoeken. Hierna 

met de bus naar het Wrakkenmuseum waar ze van een piraat patat 

kregen. Een geslaagde ochtend! 
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