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Daltonkernwaarde Effectiviteit 
De komende periode (tot aan de voorjaarsvakantie) staat effectiviteit centraal. 

‘Dalton is een efficiency measure’ 

Het Daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Wij 

streven ernaar te differentiëren, zodat alle leerlingen zoveel mogelijk datgene wat zij moeten 

leren, krijgen op de manier die het beste bij hen past. Als leerlingen een taak krijgen, waar zij 

verantwoordelijkheid voor dragen en die zij in vrijheid zelf plannen en uitvoeren, dan is het  

onderwijs veel effectiever dan het stilzit- en luisteronderwijs. Wij richten de leertijd zo efficiënt 

mogelijk in, met als doel te zorgen dat de kinderen aan het werk zijn en geholpen/begeleid kunnen 

worden door elkaar en/of door de leerkracht. Parkhurst maakt in haar Dalton Plan van kinderen als 

het ware kleine ondernemers, die verantwoordelijkheid leren dragen voor het schoolwerk, hun 

eigen werk, dat ze in vrijheid uitvoeren.  

 

Personeel 
Juf Annemay gaat begin februari met zwangerschapsverlof, zij zal per 1 maart worden vervangen 

door Hanna Ruig. 
Juf Mirije gaat in maart met zwangerschapsverlof, voor haar zijn we nog op zoek naar iemand die 

3 dagen in groep 5-6 wil komen werken. Beide collega’s komen na hun verlof gelukkig weer terug! 

Juf Sigrid gaat de Vossersschool verlaten…… Vanaf 1 maart heeft zij een nieuwe baan op een 

basisschool in Utrecht. We snappen juf Sigrid haar stap, om te gaan wonen en werken in Utrecht, 

maar vinden het wel heel jammer dat ze bij ons weg gaat. Door het vertrek van juf Sigrid zijn we 

op de  Vossersschool op zoek naar een collega voor 2 dagen in groep 3. 

In de Terschellinger van komende week staat een advertentie met beide vacatures. Kent u 

iemand met een onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs zou u deze persoon dan op onze 

vacatures willen attenderen?  

 

Volksdansen 
Vanuit de volksdans vereniging zijn een aantal vrijwilligers vorige week op alle 5 de 

basisscholen langs geweest om het volksdansen bij de kinderen onder de aandacht te 

brengen.  Vanwege Corona is het volksdansen stil komen te liggen en moet het 

jeugddansen nieuw leven ingeblazen worden. Iedere groep heeft een half uurtje 

dansles gehad waarin “hakketoone” en “Ome Gerritje” werd aangeleerd. De 

vrijwilligers hebben in alle groepen wel potentiele volksdansers gezien!  

Afgelopen zaterdagavond, 14 januari, was de eerste les voor de kinderen. De lessen 

vinden om de week op zaterdagavond, van 19.00 tot 20.00 uur, plaats in de Stoek in 

Hoorn. Wilt u meer informatie hebben of uw kind(eren) aanmelden dan kan dat via 

Marieke Hellevoort 06-17015409 
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Rapporten 
Nog niet alle rapporten zijn binnen. Zou u het rapport van uw kind(eren), wanneer deze nog thuis 

ligt, zo snel mogelijk op school in willen leveren? 

 

Schoolfruit 
Komende week worden er watermeloenen, appels, sinaasappels geleverd als schoolfruit voor de 

kinderen. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Wennen op school 
Vorige week is Kille van Zandwijk voor de eerste keer op school geweest om te komen spelen. 

Eind februari wordt hij 4 jaar en komt dan iedere dag bij ons op school. Kille we wensen je, 

samen met je ouders, een hele gezellige en leerzame tijd toe op CBS ‘t Jok. 

 

Voorleesontbijt 
Woensdag 25 januari is het startschot van de nationale voorleesdagen. Op de meeste scholen 

wordt deze ochtend gestart met een voorleesontbijt. In alle klassen zal om 8.15 uur iemand 

langskomen om voor te lezen. De kinderen krijgen allemaal een krentenbol en wat te drinken.   

 

Extra informatie vanuit de bibliotheek: 

Van 25 januari t/m 4 februari zijn de nationale voorleesdagen. 

Deze dagen staan in het teken van lezen en voorlezen, op 

school, maar ook thuis. De rol van ouders bij het voorlezen is 

erg belangrijk. Voorlezen is een mooie manier om in contact te 

komen met uw kind. Door dagelijks voorlezen leren kinderen heel veel nieuwe woorden.  

Bekijk de video op het youtube kanaal van de bibliotheek: https://youtu.be/jGukeAlLoPY 

 

Bankjes op het schoolplein 

't Jok heeft van Staatsbosbeheer nog twee bankjes gekregen om het plein te plaatsen. Wie wil 

er binnenkort even helpen bij het ingraven? Geef het door aan juf Nienke. 

 

Belangrijke data: 
Dinsdag 17 januari: zwemmen gr. 3-4 

Donderdag 19 januari: ouderpanel 

Dinsdag 24 januari: zwemmen gr. 3-4 

Woensdag 25 januari: voorleesontbijt 

Vrijdag 27 januari: schoolkrant gaat mee 

Maandag 30 januari: nieuwe nieuwsbrief komt uit 

 

https://youtu.be/jGukeAlLoPY
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Wennen op school 
Vorige week is Yara Landman voor de eerste keer op school geweest om te komen spelen. Begin 

maart wordt ze 4 jaar en komt ze iedere dag bij ons op school. Yara we wensen je, samen met je 

ouders, een hele gezellige en leerzame tijd toe op de Vossersschool. 

 

Nationale voorleesdagen: 25 januari t/m 4 februari 
In alle groepen op de Bredeschool West besteden we dagelijks tijd aan voorlezen. Tijdens de 

nationale voorleesdagen zetten wij het voorlezen extra in het zonnetje! Op 25 januari doen wij 

dit door middel van een gezamenlijke voorleeslunch. Alle kinderen van de Bredeschool worden 

gemixt en onder het genot van een broodje knak voorgelezen door de leerkracht.  

Lunch op school: 

Woensdag 25 januari: 1 broodje knak en een beker drinken wordt verzorgd. 

Heeft uw kind meer trek, geef dan (een) extra boterham(men) mee.  

Extra informatie vanuit de bibliotheek: 

Van 25 januari t/m 4 februari zijn de nationale voorleesdagen. 

Deze dagen staan in het teken van lezen en voorlezen, op 

school, maar ook thuis. De rol van ouders bij het voorlezen is 

erg belangrijk. Voorlezen is een mooie manier om in contact te 

komen met uw kind. Door dagelijks voorlezen leren kinderen heel veel nieuwe woorden.  

Bekijk de video op het youtube kanaal van de bibliotheek: https://youtu.be/jGukeAlLoPY 

  

Belangrijke data: 
Dinsdag 17 januari: zwemmen gr. 3-4 

Dinsdag 24 januari: zwemmen gr. 3-4 

Dinsdag 24 januari: ouderpanel 

Woensdag 25 januari: voorleesontbijt 

Maandag 30 januari: nieuwe nieuwsbrief komt uit 

 

 

 

 

https://youtu.be/jGukeAlLoPY

