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Algemene ledenvergadering: 

Afgelopen donderdagavond hebben wij een boeiende algemene ledenvergadering kunnen houden. 

Het was boeiend in verschillende opzichten. Op deze avond hebben twee nieuwe bestuursleden, 

t.w. Martien Verduijn en Marlou Berkenpas zich aan de aanwezigen voorgesteld. Aan het eind van 

de avond kon onze voorzitter Iemke Ruijg op de valreep bekend maken dat ook de laatste 

vacature in het bestuur ingevuld kan worden. Amanda Goudkamp meldde zich aan en zal de 

vacature, die Noushka Lammers achterlaat gaan invullen.  

Het tweede deel van de avond was zeer informatief. Drie zorgaanbieders van ons eiland 

presenteerden zich via een film, waarna er aan tafel een gesprek gevoerd werd. Heel goed werd 

telkens duidelijk welke meerwaarde de verschillende therapeuten hebben bij de ontwikkeling van 

onze kinderen/leerlingen. Naast de geboden informatie waren er ook de persoonlijke ervaringen 

van ouders, die gedeeld werden. Heel goed kwam naar voren de directe samenwerking tussen 

ouders, de school en de therapeuten. 

De link, die u donderdagochtend via de mail heeft gekregen, zal nog enige tijd actief blijven 

waardoor teruggekeken kan worden naar deze ALV. Het is echt de moeite waard om dit te 

bekijken.  

 

Week van het onderwijs 
Deze week is het de Nationale Onderwijsweek. Het thema is ‘Samen voor de toekomst’. Allerlei 

activiteiten voor onderwijsgevenden en andere geïnteresseerden zijn te volgen en/of bij te 

wonen. Het doel is o.a. elkaar te verbinden en te inspireren. 

Vandaag, dinsdag 5 oktober, is de “Dag van de Leraar”. De besturen van het openbaar en 

christelijk onderwijs geven in het kader hiervan de onderwijsgevenden van onze scholen het boek 

‘Alles voor jullie’ geschreven door Amin Asad. De auteur is als 1-jarige met zijn familie als 

vluchteling in Nederland terecht gekomen om in alle vrijheid en veiligheid op te mogen groeien. In 

zijn boek beschrijft hij soms heftige en vaak persoonlijke verhalen die hij ook tijdens de 

colleges met zijn studenten deelt. Dat heeft alles te maken met zijn visie op onderwijs. 

Onderwijs staat of valt met het creëren van een vruchtbare bodem. ‘Het fundament van goed 

onderwijs is dat je een band met de studenten opbouwt’, meent hij. Hij gelooft in het cliché: 

zonder relatie geen prestatie. 

 

Voorstelling gr. 6 t/m 8 
Educatievoorstelling Pier21. Na het succesvolle ‘Kanoet’ komt Pier21 met een nieuwe 

natuurvoorstelling voor kinderen: ‘Wat ‘n Wad’.  

Lotte en Sven komen in de klas om een reclamecampagne te testen. De klas is vandaag hun 

testpanel voor affiches en leuzen waardoor kinderen hun ouders zouden moeten overhalen om in 

het Waddengebied op vakantie te gaan. Sven is een groot liefhebber en kenner van het Wad: niet 

zozeer als vakantiebestemming maar als natuursysteem. Het is Lotte’s laatste werkdag. Zij heeft 

besloten niet langer mee te werken aan de wereld van het geld verdienen. Ze moet vandaag alleen 

Sven nog inwerken, zodat hij het straks van haar kan overnemen. Alles lijkt volgens het gladde 

protocol van het reclamebureau te verlopen. Tot Lotte haar weerzin tegen de vernietiging van de 

wereld door de volwassenen niet meer voor zich kan houden. En Sven zijn geheim moet 

prijsgeven. Hij is in de ban van de raadselachtige aal en droomt van een reis naar die 

wonderbaarlijke zee waar geen mens ooit palingen heeft zien paaien: de Sargossazee. Als Lotte 

en Sven samen in hun verbeelding de reis van de palingen naar de Sargossazee ondernemen, 

hebben ze niet alleen geleerd over hoe ingenieus en kwetsbaar het leven op aarde is, maar ook 

een onverwachte kant van zichzelf leren kennen. Met de voorstelling richten de makers het 
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vizier van de kinderen op de onbekende onder�waterwereld van het Wad. Centraal staan de op 

het oog conflicterende belangen van toerisme en natuur. De kinderen worden uitgedaagd om mee 

te denken over de balans daartussen. De kinderen maken kennis met het bijzondere bodemleven, 

het voedselweb, het dierlijke instinct en de vistrek (o.a. de vismigratierivier in de Afsluitdijk en 

de plasticsoep). 
 

Schoolprogramma Zeelieden herdenking 2021. 

Dit programma is opgezet voor de basisschool leerlingen van groep 5 en 6. 

Het thema dit jaar is : Jan Ruijg. 

Tijdens een reddingsactie met de motorreddingboot Nicolaas Marius is de reddingboot 

omgeslagen en Jan Ruijg is daarbij omgekomen. De reddingboot was op 1 mei 1981 (dit jaar 40 

jaar geleden) op zoek naar 3 overboord geslagen mannen van een zeiljacht. Het zeiljacht, met nog 

1 overlevende aan boord, kwam op het strand bij Oosterend terecht op de hoogte van Paal 19. 

De reddingboot Nicolaas Marius was gestationeerd bij Paal 8.  

Het comitee heeft alle medewerking gekregen om het schoolprogramma te mogen 

houden in het boothuis van de KNRM bij Paal 8. De dag waarop de kinderen heen gaan kunt u 

lezen in de lijst met data van de school van uw kind(eren). 
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Nieuw op school 
Jelle Mullekom is vanaf vorige week een nieuwe leerling in de klas. Jelle, we hopen dat je samen 

met je ouders een leuke en leerzame tijd op CBS ’t Jok zult hebben.  

 

Inloopochtend   
Alvast een reminder, donderdag 28 oktober is er een inloopochtend voor belangstellende.  

U kunt deze ochtend kijken in de klassen en ervaren wat de kinderen op school allemaal doen. 

We hopen op veel belangstellende. Informatie over de tijd krijgt u zo snel mogelijk na de 

vakantie.  

 

Belangrijke data 
Vrijdag 8 oktober: 10.45 uur gr. 6 t/m 8 voorstelling op West 

Vrijdag 8 oktober: herfstvakantie start om 12.00 uur 

Maandag 25 oktober: studiedag team, kinderen vrij 

Dinsdag 26 oktober: zwemmen gr. 3-4 

Dinsdag 26 oktober: zeeliedenherdenking gr. 5-6 

Donderdag 28 oktober: gr. 5-6 met SBB op stap 

Donderdag 28 oktober: inloopochtend 

Donderdag 28 oktober: bestuursvergadering 

Maandag 1 november: nieuwe nieuwsbrief verschijnt 
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Cranberries plukken 
Het plukken van cranberries is nog niet vrijgegeven, toch mogen wij woensdag 6 oktober met alle 

kinderen cranberries plukken. Hierdoor kan onze jarenlange traditie toch doorgang vinden. Denkt 

u er om om uw kind(eren) woensdag laarzen aan te laten doen en niet de nieuwste kleren. Een tas 

of een bakje is handig om de cranberries in te verzamelen. We hopen op mooi weer.  

 

Verkeersveiligheid rondom de school 
Het is fijn als wij met z'n allen de verkeersveiligheid rondom de school in de gaten houden. 

Er zijn een aantal afspraken die we hierbij hanteren: 

 De afgesproken rijrichting voor auto’s: vanaf de Parnassiaweg de Prinses Margrietlaan 

inrijden en via de Cornelis Douwesstraat wegrijden. 

 Bij het halen en brengen van de kinderen met de auto, worden auto's geparkeerd in de 

parkeervakken bij de gymzaal. Het is niet de bedoeling dat er geparkeerd wordt voor de 

uitgang van de school. 

 Kinderen lopen met de fiets aan de hand op het schoolplein. 

 Het hekje bij de schommels op het grote voorplein aan de kant van de Parnassiaweg is 

alleen bedoeld als nooduitgang. 

 

 

 

Belangrijke data 
Woensdag 6 oktober: cranberries plukken 

Vrijdag 8 oktober: 10.30 uur -11.45 uur opa en oma dag 

Vrijdag 8 oktober: 9.00 uur gr. 6 t/m 8 voorstelling  

Vrijdag 8 oktober: herfstvakantie start om 12.00 uur 

Maandag 25 oktober: studiedag team, kinderen vrij 

Dinsdag 26 oktober: zwemmen gr. 3-4 

Dinsdag 26 oktober: gr. 5-6 met SBB op stap 

Dinsdag 26 oktober: zeeliedenherdenking gr. 5 

Woensdag 27 oktober: zeeliedenherdenking gr. 6 

Donderdag 28 oktober: bestuursvergadering 

Maandag 1 november: nieuwe nieuwsbrief verschijnt 

 
 
 


