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Algemene ledenvergadering:
Op donderdag 30 september staat de algemene ledenvergadering gepland. Bij deze nieuwsbrief
ontvangt u de uitnodiging voor deze avond. We rekenen op veel aanwezigen!
Naast het inhoudelijk deel ‘De zorg voor onze leerlingen op Terschelling’ vindt o.a. ook de
verkiezing van nieuwe bestuursleden plaats.
Voorgedragen als nieuw lid voor onze Commissie Intern Toezicht wordt Marlou Berkenpas. In het
uitvoerend bestuur was al een vacature waarvoor wordt Martien Verduijn als nieuw lid wordt
voorgedragen. Omdat we op deze avond afscheid nemen van Noushka Lammers (al meer dan 10
jaar lid geweest van het bestuur) is er nog één plaats in het bestuur niet bezet. We hopen op de
ALV nog een kandidaat voor te stellen.
Deze ALV zal ook digitaal bij te wonen zijn. Een link hiervoor wordt later doorgegeven.

Kinderpostzegelactie
Deze jaarlijkse
terugkerende actie
(bestaat al sinds 1948) begint op woensdag 29 sept. a.s. Dit keer staat het thema in het teken
van de gevolgen van de coronacrisis voor alle basisschoolkinderen.
De leerlingen van onze bovenbouw komen weer langs deur om uw bestelling op te nemen. Zo
kunnen we bijzondere postze4gels van Ollie B. Bommel besteld worden.

Kinderboekenweek 2021: Thema is ‘Worden wat je wil’
Op 6 oktober start de jaarlijkse kinderboekenweek. Het thema sluit evenals voorgaande jaren
aan bij de belevingswereld van de kinderen. Dromen over wat je later worden wil, is iets wat
kinderen vaak doen. Vaak zijn dat beroepen als brandweerman, bij de politie o.i.d.
Op onze scholen zullen we zeker aandacht besteden aan de kinderboekenweek.

Samenwerking tussen scholen
In overleg met Jannie Docter (directeur voortgezet onderwijs Schylger Jouw) is afgesproken
dat docenten van het voortgezet onderwijs en leerkrachten van onze scholen elkaars lessen gaan
bijwonen om zo nog beter de aansluiting van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs
voor onze leerlingen te kunnen laten zijn. Het kan dus voorkomen dat uw kind thuis hierover iets
verteld.

GMR vergadering
Afgelopen woensdag is de GMR voor het eerst samengekomen. Omdat niet iedereen aanwezig kon
zijn, zijn de punten van de agenda kort besproken.
Voor de oudergeleding van West zijn we op zoek naar een nieuwe ouder die plaats zou willen
nemen in de GMR. Mochten er ouders geïnteresseerd zijn, dan kunnen zij zich aanmelden bij de
desbetreffende m.r. leden.
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Nieuw op school
Gisterochtend kwam Lieuwe mee met de kinderen van groep 1-2. Na de herfstvakantie wordt hij
4 jaar. Vanaf vandaag komt hij 2 ochtenden in de week spelen bij de kinderen van groep 1-2.
Lieuwe, we hopen dat je samen met je ouders een leuke en leerzame tijd op CBS ’t Jok tegemoet
gaat.

Juf Mirije
Afgelopen woensdag, op de verjaardag van juf Mirije, kregen we een berichtje dat juf Mirije en
johan ouders zijn geworden van een prachtige dochter Bente. Mirije, Johan en Nine van harte
gefeliciteerd namens ons allen en geniet van jullie dochter en zusje.

Op e Riid
Vorige week woensdag gingen de kinderen van ’t Jok op hun jaarlijkse Op e Riid.
Nadat alle kinderen, collega’s en speelmannen/ speelvrouwen ingescheept waren gingen de karren
verder om Oost. Tijdens de stop konden de kinderen heerlijk spelen en werden er door de ouders
van de ouderraad heerlijke Plotsjes gebakken.

Kunstwerk
De groepen 7-8 van beide scholen hebben afgelopen
vrijdag onderleiding van een graffiti kunstenaar een
prachtig kunstwerk op de fietsenstalling gemaakt. De
kinderen mochten aangeven wat ze op het paneel wilde
hebben en daarna mochten ze het inkleuren met
spuitbussen. Het eindresultaat is prachtig!
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Belangrijke data
Maandag 20 september: nieuwe nieuwsbrief verschijnt
Dinsdag 21 september: zwemmen gr. 3-4
Dinsdag 27 september: zwemmen gr. 3-4
Dinsdag 28 septermber: gr. 1-2 met SBB op stap
Woensdag 29 september: Start kinderboekenweek
Woensdag 29 september: Kinderpostzegels
Donderdag 30 september: Algemene ledenvergadering in de brede school op West
Donderdag 30 september: gr. 3-4 met SBB op stap
Maandag 4 oktober: Nieuwe nieuwsbrief verschijnt
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Nieuw op school
Joost Bakker wordt na de herfstvakantie 4 jaar. Vanaf volgende week zal hij 2 ochtenden in de
week komen spelen in groep 1-2. Joost we wensen je, samen met je ouders, een hele fijne tijd op
de Vossersschool.

Schoolreisje
Afgelopen vrijdag zijn de kleuters van de Vossersschool op schoolreis geweest.
Op school werken we aan het thema 'op en onder water'. Het schoolreisje stond ook in het teken
van dit thema.
Wat zag iedereen er prachtig uit! Er waren mooie
zeemeerminnen, stoere piraten (zelfs met papegaai),
prachtige prinsessen en een 'mooiste vis van de zee'.
Onder leiding van Wiemet gingen we met de huifkar het
strand op. Tijdens een korte pauze hebben we schelpen
gezocht. Daarna zijn we afgezet bij de jachthaven.
Uiteraard hebben we daar gespeeld en genoten we van
drinken met koek. Vervolgens zijn we naar de bus gelopen.
Onderweg hebben we de boeien van dichtbij bekeken, de
prachtige vondsten bekeken bij duikteam Equador en
natuurlijk boten gezien. De bus heeft ons vervolgens bij de
Zonneweelde afgezet waar we heerlijk hebben gespeeld en
lekker patat hebben gegeten.
We hebben een hele leuke dag gehad!
Wiemet van huikarbedrijf de Noordsvaarderij en Zonneweelde; bedankt!!

Op e Riid
De ouderraad had voor de kinderen afgelopen maandag een verrassing geregeld. Om 10.00 uur
kwamen er 5 karren voorgereden en gingen kinderen en collega’s een fijn rondje om. Mede door
het heerlijke weer werd het een geweldige dag.
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