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Studiedag 9 januari 
De laatste nieuwsbrief van 2022. Nog 2 weken en dan is het kerstvakantie.  

Maandag 9 januari starten we het jaar met een studiedag voor beide teams. Deze studiedag 

staat in het teken van rekenen.  
 

Schoolfruit 
Komende week worden er wortels, peren en grapefruits geleverd voor de kinderen. 
 

Medicatie kinderen 
De tijd van keelpijn, snotneuzen, benauwdheid etc. is weer aangebroken. Sommige kinderen 

krijgen van hun ouders hier wel eens iets voor mee (keelsnoepje, pilletje oid). Wanneer u iets van 

medicatie meegeeft aan uw kind(eren) wilt u dit dan aan de leerkracht van uw kind(eren) geven 

zodat zij hiervan op de hoogte zijn! 

 

Bericht van de SJT 
Zoals je misschien wel hebt gehoord:  onze beroepskracht Wim Bakker is sinds eind november 

ziek thuis. Op verzoek van en in overleg met Wim kunnen we aangeven dat het om burnout 

verschijnselen gaat. 

Voorlopig is Wim daarom niet in staat zijn werk voor de SJT te hervatten. 

Gelukkig worden veel activiteiten door vrijwilligers gedaan, daarom is het gevolg van Wim zijn 

afwezigheid voor de kinderen in eerste instantie beperkt. We doen als bestuur van de SJT ons 

uiterste best een aantal taken van Wim zo goed mogelijk op te vangen.  

We zullen op korte termijn een vacature plaatsen voor een tijdelijke vervanger. 

Ondertussen gaan de clubs, de soos en evt andere activiteiten gewoon door, behalve als je 

eerder van ons bericht hebt gehad over het tijdelijk stoppen van een kinderclub! 

Op dit moment kan een aantal clubjes niet doorgaan door een tekort aan vrijwilligers. Wim zou 

dit opvangen, maar dat gaat nu helaas niet lukken. We doen daarom een beroep op jou: mocht je 

beschikbaar zijn voor een of meerdere clubs dan horen we het graag! Het zou voor de kinderen 

heel fijn zijn als ze zo snel mogelijk weer door kunnen gaan.  

Het gaat om: 

Houtclub: maandag van 19.00 tot 20.15 (groep 6, 7, 8) 

Instuif oost: donderdag van 16.00 tot 17.15 (groep 3, 4, 5) 

Outdoor: zaterdag van 13.30 tot 15.30 (groep 6, 7, 8) 

Doe-club West: dinsdag van 16.00 tot 17.15 (groep 3, 4, 5) 

Aanmelden, of dringende vragen stellen kan via: secretaris@sjt-terschelling.nl 

Hartelijke groeten namens het SJT bestuur, 

Remi Hougee, Sjoukje Maathuis, Lambert Smit, Martien Verduijn, Ruud Boersma, Esmee 

Klarenbeek 
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Kerstcrea 
Woensdagochtend 14 december om 8.15 uur, gaan we kerst knutselen. Ouders die willen helpen 

zijn van harte welkom. U kunt zich aanmelden bij de leerkracht van uw kind(eren). 

 

Kerstviering 
De kerstviering staat gepland voor woensdagavond 21 december. Deze avond start om 18.30 uur.   

Meer informatie volgt woensdag 14 december, dan krijgen de kinderen een uitnodiging mee naar 

huis.  

 

Kindermenu 2.0  
De winnaars van het kindermenu 2.0 zijn bekend! Het 

kindermenu Mees, Hidde, Brenda, Nessa en Jurre is 

door de jury gekozen als winnaar. Zij mogen hun eigen 

bedachte kindermenu ook echt gaan maken bij de 

eilandbistro. Gefeliciteerd!  
  

 

 

Kerststukjes Mienskip  
Vanuit de Mienskip in Hoorn worden elk jaar rond kersttijd kersstukjes rondgebracht bij de 

oudere inwoners. Dit jaar gaat 't Jok in samenwerking met de plusklaspraktijk hierbij helpen. De 

kinderen van groep 5 tot en met 8 gaan met ondersteuning van de plusklaspraktijk aanstaande 

donderdag allemaal een kersstukje maken. Dit kersstukje gaan op vrijdag 16 december met de 

kinderen mee naar huis. De kinderen ontvangen hierbij een adres en we vragen de kinderen om dit 

kersstukje in de week van 19 tot en met 23 december langs te brengen op dit adres.   

 

Tulpenbollen  
Een gedeelte van de opbrengst van de tulpenbollenactie 

is bestemd voor de aanleg van de beweegtuin in de 

Stilen. Afgelopen week zijn een aantal kinderen van 't 

Jok naar de Stilen geweest om het bedrag te 

overhandigen. De Stilen was erg blij met de inzet van 

de kinderen.  
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Belangrijke data 
Maandag 12 december: deze week ouder-kind gesprekken 

Dinsdag 13 december: zwemmen gr. 3-4 

Woensdag 14 december: kerstcrea met ouders 

Donderdag 15 december: bestuursvergadering 

Maandag 19 december: deze week ouder-kind gesprekken 

Dinsdag 20 december: zwemmen gr. 3-4 

Woensdag 22 december: kerstviering in de kerk  

Vrijdag 23 december: kerstontbijt 

Vrijdag 23 december: 12.00 uur start Kerstvakantie 

Maandag 9 januari: Studiedag team, kinderen vrij 
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Wennen op school 
Voor de kerstvakantie komt Sophie Hofstee alvast wennen op school. In het nieuwe jaar zal ze 4 

jaar worden. Na de vakantie komt Marlou van der Wielen ook wennen in groep 1-2.  

Vanaf 1 januari komt Mees Braam met zijn ouders op het eiland wonen. Mees wordt komende 

week 4 jaar en komt ook na de kerstvakantie in groep 1-2. Sophie, Marlou en Mees we wensen 

jullie, samen met jullie ouders, een hele gezellige en leerzame tijd op de Vossersschool. 

 

Kerstviering 
Vandaag hebben de oudste kinderne van het gezin een uitnodigng mee gekregen over de 

kerstviering van dit schooljaar. Donderdagavond is er voor de kinderen een kerstdiner op school 

en vrijdagochtend starten we met de hele school en andere belangstellenden in de kerk om 8.15 

uur.  

Voor het kerstdiner willen we vragen of u uw kind(eren) een bord, beker en bestek (met 

naam er op) in een tas mee wil geven. 

 

Verlichting fietsen 
Nu de kinderen ’s morgens in het donker op school komen willen we vragen of julie de verlichting 

van de fietsen willen nakijken. Na de vakantie zullen we in samenwerking met de politie een 

fietsverlichtingscontorle gaan doen.  
 

Belangrijke data: 
Dinsdag 13 december: zwemmen gr. 3-4 

Woensdag 14 december: kerstcrea 

Donderdag 15 december: bestuursvergadering 

Maandag 19 december: deze week ouder-kind gesprekken 

Dinsdag 20 december: zwemmen gr. 3-4 

Donderdag 22 december: kerstviering op school voor de kinderen  

Vrijdag 23 december: 8.15 uur kerstviering in de Kerk voor iedereen 

Vrijdag 23 december: 12.00 uur start Kerstvakantie 

Maandag 9 januari: Studiedag team, kinderen vrij 

 

 

 

 

 

 


