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Persoonlijk: 
Voor veel ouders ben ik, Piet van Kesteren, de persoon achter de schermen. Al ruim zes jaar mag 

ik werken op beide scholen en verricht ik taken die niet altijd met de dagelijkse gang van zaken 

te maken hebben. Meestal ben ik één à twee dagen per week op Terschelling. 

Om iedereen op dezelfde manier te informeren bericht ik u het volgende. 

De komende maanden zal mijn aanwezigheid op de scholen waarschijnlijk anders worden. Bij mij is 

namelijk door de artsen slokdarmkanker vastgesteld. Ik heb een relatief positieve prognose 

gekregen, wat inhoudt dat de medische behandeling gericht is op herstel. En dat is natuurlijk het 

liefste wat ik (en ons gezin) wil.  

Dat betekent wel dat ik de komende maanden meer vanaf afstand mijn werk zal kunnen doen. 

 

Ons bestuur/GMR: 
Vorige week hebben de GMR en ons schoolbestuur samen vergaderd. Twee keer in een schooljaar 

staat zo’n gezamenlijke vergadering op het programma. Dit keer mochten we twee nieuwe leden 

van de GMR verwelkomen, namelijk Lisa Bakker en Eelco Lems. Beiden zijn ouder van CBS ’t Jok.  

Harmen van den Ende was eveneens voor het eerst aanwezig. Hij zal op de komende Algemene 

Ledenvergadering (woensdag 19 april ’23. Noteer deze datum alvast in de agenda!) voorgesteld 

worden als nieuw lid van de Commissie Intern Toezicht.   

Op de agenda stonden o.a. de volgende punten: 

- Werving onderwijsassistent; 

- Integraal Huisvestings Plan 

- Verbeterplan schooljaar ’22 – ’23 als gevolg van het inspectiebezoek en de vorderingen; 

Het nieuwe concept Strategisch beleidsplan van onze vereniging is eveneens aan de orde 

geweest. Zodra dit plan definitief is vastgesteld zal dit met alle ouders worden gecommuniceerd. 

 

Verkeersveiligheid rondom de schoolgebouwen: 
Samen met de MR van OBS ’t Jok heeft Piet v. Kesteren contact gezocht met de gemeente 

Terschelling om de verkeersveiligheid rond de schoolgebouwen aan de orde te stellen. 

In Hoorn ontstaan regelmatig onveilige situaties doordat het vele fietsverkeer (m.n. de 

elektrische fietsen) zeker op de drukke momenten, voor onoverzichtelijke situaties leiden. 

De gemeente heeft al eerder een waarschuwingsportaal geplaatst en letters op de weg 

geschilderd (schoolzone), maar veel effect hiervan wordt nog niet ervaren. 

Ook bij de brede school merken door het toenemend verkeer van brengende en halende ouders, 

dat de verkeerssituatie zeker voor onze leerlingen onoverzichtelijk is. 

Afgelopen woensdag hebben we met vertegenwoordigers van de gemeente de situatie in Hoorn 

bekeken en besproken. Komende woensdag (30 nov.) is het overleg bij de brede school. 

Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van onze overleggen en eventuele vorderingen. 

  

Doppen voor epilepsie fonds 
Afgelopen zaterdag is een enorme lading doppen van Terschelling naar Joure gegaan. Hiermee 

stopt de actie nog niet, we hopen dat u nog met ons mee wil blijven sparen! 

 

Schoolfruit 
Komende week worden er pomelo’s (wit), bleekselderij en sinaasappels geleverd voor de kinderen 
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Vakantierooster 2023-2024 
Er zijn al veel vragen geweest naar het vakantierosster van volgend schooljaar. Hieronder kunt u 

lezen wanneer de vakanties zijn van schooljaar 2023-2024: 

 

Herfst: zaterdag 21 okt. '23 t/m zondag 5 nov. '23 

Kerst: zaterdag 23 dec. '23 t/m zondag 7 jan. '24  

Voorjaar: zaterdag 17 febr. t/m zondag 25 febr '24 

Pasen: vrijdag 29 mrt t/m maandag 1 apr. '24 

 

Mei: zaterdag 27 apr. t/m zondag 5 mei 

Hemelvaart: donderdag 9 en vrijdag 10 mei 

Pinksteren: maandag 20 mei 

Zomer: zaterdag 20 juli t/m zondag 1 sept. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Tulpenbollen actie 
De tulpenbollen zijn inmiddels mee naar huis geweest. Er zijn heel wat zakken verkocht en er is al 

veel geld school binnengekomen. Wanneer uw kind(eren) het geld nog niet heeft/hebben 

ingeleverd wilt u dit dan zo snel mogelijk meegeven naar school? 

In de vorige nieuwsbrief spraken we over een goed doel waar ook een deel van de opbrengst naar 

toe zou gaan. Dit is de “Beweegtuin van de Stilen” geworden! 

 

Ouder-kind gesprekken 
In de week van 12 december zijn er ouder-kind gesprekken. Deze zijn op CBS ’t Jok facultatief. 

Als u een gesprek wil dan kunt u deze aanvragen bij de leerkracht van uw kind(ren). Het kan ook 

zijn dat de leerkracht een gesprek met u aanvraagt.  

 

Belangrijke data 
Dinsdag 29 november: zwemmen gr. 3-4 

Woensdag 30 november surprises van de groepen 5 t/m 8 op school 

Donderdag 1 december: Sint en zijn pieten op school 

Dinsdag 6 december: zwemmen gr. 5-6 

Dinsdag 6 december: gr. 5 t/m 8 kerstboom zagen 

Maandag 12 december: nieuwe nieuwsbrief komt uit  
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P-bones 
De afgelopen weken hebben de kinderen van groep 5 en 6 les gehad op een P-Bone (trombone). De 

lessen werden gegeven door SMOT docent Eric Roelofsen (Mr. P-Bone). afgelopen vrijdag, 25 

november eindigde de lessenserie met een klein concert op het schoolplein.  

 

Belangrijke data: 
Dinsdag 29 november: zwemmen gr. 3-4 

Donderdag 1 december: surprises van de groepen 5 t/m 8 op school 

Vrijdag 2 december: Sint en zijn pieten op school 

Dinsdag 6 december: zwemmen gr. 5-6 

Dinsdag 6 december: gr. 5 t/m 8 kerstboom zagen  

Maandag 12 december: nieuwe nieuwsbrief komt uit  

 

 

 

 

 

 


