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Corona nieuws
Voor de scholen zijn er niet heel veel versoepelingen doorgevoerd. De belangrijkste verandering
die doorgevoerd is:
Kinderen die in contact zijn geweest met iemand die corona heeft: zij hoeven niet in quarantaine
als een huisgenoot besmet is of als ze in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon. Zij
kunnen naar school als zij klachtenvrij zijn. Bij milde klachten mogen zij naar school als zij een
negatieve (zelf)testuitslag hebben.

Schoolschaatsen
Dankzij de 3 ijsverenigingen van Terschelling gaan de kinderen van de groepen 7 en 8 op
donderdag 3 februari en woensdag 16 februari met elkaar schaatsen in de Elfstedenhal in
Leeuwarden. Er zal naast het schaatsen ook een bezoek gebracht worden aan een museum. De
kinderen vertrekken ’s morgens met de 7.25 uur boot en komen met de 15.00 uur boot weer
terug.

Schoolfruit:
Vanaf woensdag zijn er peren, meloen en sinaasappels voor de kinderen.

Inloopochtend
Helaas kunnen we met de geldende maatregelen de inloopochtend op dinsdag 8 februari niet door
laten gaan. We hopen dat er voor de zomervakantie nog een mogelijkheid is om de inloopochtend
te organiseren. Zodra dit mogelijk is hoort u van ons.

Voorleesontbijt
Op woensdag 26 januari was de start van de nationale voorleesdagen. Op CBS
’t Jok startte de dag met voorlezen door de leerkracht in de groep. De
ouderraad had voor ieder kind een krentenbol en drinken geregeld. Vanmorgen
is de voorleeskampioen van Terschelling in groep 3-4 wezen voorlezen. Al met
al zijn er veel activiteiten georganiseerd om het lezen onder de kinderen te
stimuleren.

Belangrijke data
Dinsdag 1 februari: schoolzwemmen groepen 3 en 4
Donderdag 3 februari: schoolschaatsen gr. 7-8
Donderdag 3 februari: bestuursvergadering
Dinsdag 8 februari: zwemmen groepen 3 en 4
Woensdag 9 februari: Studiedag team, kinderen vrij
Maandag 14 februari: nieuwe nieuwsbrief komt uit
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Voorleeslunch
Woensdag 26 januari was de start van de nationale voorleesdagen. Op de Vossersschool was er
tussen de middag een voorleeslunch. De ouderraad had voor alle kinderen een broodje knakworst
geregeld. Tijdens het eten lazen de leerkrachten een prentenboek voor. Na de middagpauze was
er een verwerking die in het teken stond van het boek. Zo werden er cakejes en koekjes
gebakken, werd er getekend en geverfd en werden er leeuwen geknutseld. Een leuke activiteit
waarbij lezen werd gepromoot.

Belangrijke data:
Dinsdag 1 februari: schoolzwemmen groepen 3 en 4
Donderdag 3 februari: schoolschaatsen gr. 7-8
Donderdag 3 februari: bestuursvergadering
Dinsdag 8 februari: zwemmen groepen 3 en 4
Woensdag 9 februari: Studiedag team, kinderen vrij
Maandag 14 februari: nieuwe nieuwsbrief komt uit

