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Ons bestuur: 
De afgelopen maanden hebben we op verschillende momenten samen met de schoolteams en de 

leden van de GMR gesproken over het nieuwe strategisch beleidsplan 2022 - 2026. Op de 

bestuursvergadering van afgelopen donderdagavond is het laatste concept besproken en 

vastgesteld. Hierna krijgen de leden van de schoolteams en de GMR nog de gelegenheid om een 

laatst blik erop te werpen. Vervolgens worden aan de hand van dit strategisch beleidsplan 

concrete doelen gekoppeld.  

Eén van de aanbevelingen die de Inspectie van het Onderwijs heeft gedaan, kunnen we concreet 

maken. Onze Commissie Intern Toezicht wordt uitgebreid met Harmen v.d. Ende. Formeel zal de 

algemene ledenvergadering (gepland voorjaar 2023) haar goedkeuring moeten geven, maar 

Harmen wordt nu al gevraagd mee te draaien. 

Andere onderwerpen die op de laatste bestuursvergadering aan de orde kwamen, waren het 

Integraal Huisvestings Plan gemeente Terschelling, de huisvesting van onze beide scholen, de 

gesprekspunten voor het volgend overleg met het bestuur van het Openbaar Onderwijs 

Terschelling.  Met betrekking tot het laatste punt kan gemeld worden dat ons bestuur een 

drietal keer per schooljaar zo’n overleg heeft. 

 

Specialisten binnen onze schoolteams: 
Afgelopen vrijdag mocht Lorie Bakker haar diploma in ontvangst nemen van de opleiding ‘Jonge 

kind specialist’. Zij heeft met succes deze opleiding afgerond en haar afstudeeronderwerp 

gekozen over het thema ‘motorische ontwikkeling bij jonge kinderen’ met als kernvraag ‘Wat 

dragen bewegingsactiviteiten en sensomotorische oefeningen bij in de leeftijdsfase 3 t/ 6 jaar?’ 

We zijn blij dat weer één van onze collega’s zich heeft gespecialiseerd en we hopen dat haar 

expertise volop ingezet wordt binnen onze twee scholen. 

Na de herfstvakantie zal Dagmar van Dijk (leerkracht CBS ’t Jok) voor de beide scholen op de 

dinsdag m.n. zich bezig gaan houden rond leerlingenzorg en de beleidsmatige kant daarvan. 

Hierdoor krijgen wij naast Regina een tweede collega interne begeleiding. Daarnaast zal Dagmar 

het thema ‘kwaliteitszorg’ samen met Annriëtte, Regina en Piet op zich nemen. 

 

Verkeersveiligheid rond onze schoolgebouwen: 
Bij de gemeente is een gesprek aangevraagd om te spreken over de verkeersveiligheid rond de 

schoolgebouwen op Terschelling. Dit initiatief is mede tot stand gekomen met de MR van OBS ’t 

Jok. We hopen binnenkort meer over dit onderwerp te kunnen melden. 

 

Corona: 
De minister van Onderwijs & Cultuur heeft de (basis)scholen opdracht gegeven een plan van 

aanpak op te stellen hoe te handelen in het geval corona weer hevig de kop opsteekt. Deze 

richtlijnen staan in het rapport ‘Sectorplan Corona 19 - funderend onderwijs’. 

In principe zullen schoolgebouwen niet meer gesloten worden voor een lockdown. Wel moeten we 

als schoolteams nadenken hoe we handelen op die momenten dat we in fase 4 terecht komen. Bij 

het definitieve plan is ook de GMR betrokken. 

 

Dalton 
Iedere periode staat er een kernwaarde centraal, de andere kernwaardes worden tijdens zo’n  

periode natuurlijk niet vergeten. Komende periode staat zelfstandigheid centraal: 
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‘Experience is the best and indeed the only real teacher’ 

Zelfstandig leren en werken op een daltonschool is actief leren en werken. Een leerling wil 

doelgericht werken aan een taak of opdracht en is in staat om tijdens dit leerproces hulp te 

zoeken indien noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken 

van leerlingen. 

Om later als volwassene goed te kunnen functioneren moet een leerling leren beoordelen welke 

beslissingen hij/zij moet nemen en wat de gevolgen daarvan zijn. De keuzevrijheid dwingt een 

leerling tot het nemen van zelfstandige beslissingen die voor hem effectief en verantwoord zijn. 

 

Zeeliedenherdenking 
Afgelopen week waren de leerlingen van de groepen 5 en 6 te gast in het Wrakkenmuseum voor 

de Zeeliedenherdenking. Ze hebben het hier gehad over de Fosca Helena, een vrachtschip dat is 

vergaan bij de kust van Zweden in november 1876. Hierbij zijn vijf eilanders om het leven 

gekomen. 

In die periode waren er geen bloemen om op de graven te leggen. De Zweedse vrouwen hebben 

dit opgelost door van papier zwarte en witte bloemen te maken. Deze bloemen werden vervolgens 

vastgemaakt aan takken en kransen. Dit hebben de kinderen afgelopen week ook gedaan.  

Daarnaast hebben de leerlingen enkele letters van de naam van het schip versierd. Dit werd 

gedaan met spullen van de Milieujutter. Denk hierbij aan stukken plastic en touw. Elke school 

heeft een paar letters gedaan. Deze letters maakte samen de naam van het schip. 

Afgelopen zaterdag was de Zeeliedenherdenking. De takken en kransen van de kinderen zijn door 

de kinderen bij het Zeeliedenmonument neergelegd. De letters die de kinderen hebben gemaakt 

hingen in de Westerkerk.  

Het gedicht is in de kerk voorgelezen door kinderen van alle basisscholen. Via Terschelling tv 

kunt u de herdenking terugkijken 

We kijken terug op een mooie en leerzame dag!  

 

Ziekmeldingen 
We willen u nogmaals vragen om school te bellen wanneer blijkt dat uw kind ’s morgens niet lekker 

is en hierdoor niet naar school kan gaan. Door naar school te bellen weten we op tijd dat u kind 

ziek is en komt het bericht bij de juiste juf terecht (het komt voor dat juffen die niet aanwezig 

zijn (vrije dag) een bericht krijgen.  

  

Schoolfruit 
Komende week zijn er wortels, komkommer en appels voor de kinderen 
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Sint Maarten 
Woensdagochtend, 2 november, van 8.15 uur tot ongeveer 10.00 uur worden er samen met de 

kinderen van obs ’t Jok lampionnen gemaakt. Vindt u het leuk om hier bij te helpen dan kunt u 

zich opgeven bij de leerkracht van uw kind. 

 

Inzameling voor de voedselbank 
Ook dit jaar willen we producten inzamelen voor de voedselbank op Terschelling. Na overleg met 

deze organisatie is er gevraagd om toiletartikelen (shampoo, doucheschuim, zeep etc.) en luxere  

huishoudproducten (wasmiddel, wasverzachter, afwasmiddel, vaatwastabletten etc.) te 

verzamelen.  Op school zal een doos staan waar de producten in verzameld worden.  

 

Belangrijke data 

Dinsdag 1 november: zwemmen gr. 3-4 

Vrijdag 4 november: P-bones gr. 5-6 

Dinsdag 1 november: zwemmen gr. 3-4 

Vrijdag 11 november: P-bones gr. 5-6 

Vrijdag 11 november: Sint Maarten 

Maandag 14 november: nieuwe nieuwsbrief komt uit 
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Nieuw op school 
Begin januari wordt Douwe Wiegman 4 jaar. Douwe komt iedere maandag wennen in groep 1-2.  

Douwe we hopen dat je, samen met je vader en moeder,  een leuke en leerzame tijd op de 

Vossersschool zult hebben. 

 

Bibliotheek boeken 
Er zijn nog een aantal bibliotheek boeken niet terug gekomen op school. Wanneer u thuis nog een 

bibliotheek boek tegenkomt die van school is zou u deze dan aan uw kind mee terug willen geven? 

 

Belangrijke data: 

Dinsdag 1 november: zwemmen gr. 3-4 

Vrijdag 4 november: P-bones gr. 5-6 

Dinsdag 1 november: zwemmen gr. 3-4 

Vrijdag 11 november: P-bones gr. 5-6 

Vrijdag 11 november: Sint Maarten 

Maandag 14 november: nieuwe nieuwsbrief komt uit 

 

 

 

 


