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Opening van de scholen
Afgelopen zondag hoorde we dat we maandag weer naar school mogen. Er waren enkele
richtlijnen maar een defenitief protocol kwam gisteren aan het eind van de middag pas uit.
Er is ook contact geweest met de gemeente over de richtlijnen zoals die er nu zijn. Op dit
moment zijn er weinig besmettingen, loopt het aantal besmettingen op dan zullen we de
richtlijnen strakker gaan volgen. Dit betekent dat we op dit moment af zien van de mond-neus
maskers bij de kinderen van de groepen 7 en 8. Het vormen van cohorten gaan we ook nog niet
invoeren. We zorgen er wel voor dat de groepen (in de school) niet gaan mengen, dit betekent dat
er niet groepsdoorbrekend wordt gelezen, circuit en crea vervalt. Kinderen mogen wel met elkaar
in de pauze buiten spelen.

Richtlijnen vanaf maandag 8 februari a.s.
Algemeen
- De kinderen worden door één volwassene gebracht tot het hek.
- Op het plein staat de leerkrachten te wachten op de kinderen, ze gaan gezamenlijk naar binnen.
- Er mag geen speelgoed van huis meegenomen worden.
- We willen u vragen om op tijd te komen!
- Tussen de kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
- Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden.
- Schoolmelk is weer op school aanwezig voor de kinderen die dit afnemen.
- Kinderen die jarig zijn mogen trakteren in de eigen groep op een voorverpakte traktatie.
Contact ouders
- Er is geen fysiek contact tussen leerkrachten en ouder(s)/ verzorger(s). Ouders kunnen vragen
stellen via de mail of app. (van maandag t/m vrijdag van 7.45 uur tot 18.00 uur).
- Wilt u mededelingen over privézaken of over eigen kinderen niet in de groepsapp doen!

- Ouders zijn niet aanwezig in het schoolgebouw en op het plein.
Ziekte in het gezin(richtlijnen RIVM)
- Kinderen met familieleden met Coronagerelateerde klachten blijven thuis.
- Als een kind op school ziek wordt, wordt u gebeld en verwachten we dat u direct uw kind komt
ophalen bij het hek.
Ziekte leerkrachten
- Wanneer een leerkracht ziek is, wordt deze vervangen.
- Groepen mogen niet verdeeld worden over andere groepen.
- Indien er geen opvang is, zijn we gedwongen om een groep naar huis te laten gaan.
Communicatie
- Heeft u een berichtje voor de leerkrachten, dan kunt u hen mailen, appen of uw kind een
briefje meegeven.
- De leerkrachten communiceren met ouders via de mail of app. Wilt u deze kanalen in de gaten
houden?
- Ziekmeldingen kunnen voor schooltijd telefonisch worden doorgegeven.
- Heeft u vragen voor de IB-er of voor mij, dan kunt u mailen of appen. Uiteraard kunt u ook
telefonisch contact opnemen met ons.
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Planning
Doordat de scholen nu dicht zijn wordt de jaarplanning ook wat anders.
De CITO- toetsen vinden voor de voorjaarsvakantie plaats ook na de vakantie wordt er
waarschijnlijk nog getoetst.
De advies gesprekken voor de kinderen van groep 8 vinden in de week van 8 maart plaats.
De ouder-kind gesprekken worden in de week van 22 maart gehouden en de rapporten zullen eind
maart meegegeven worden.

Studiedag 12 februari
Doordat we de afgelopen 5 weken thuis hebben gewerkt hebben we besloten om de studiedag van
12 februari niet door te laten gaan. De kinderen komen deze dag dus naar school!

Schooltijden
De schooltijden blijven zoals ze altijd zijn. We starten ’s morgens om 8.15 uur en komen om 14.00
uur uit.

Gym
De komende tijd is er geen gym. De kinderen komen dus alle dagen bij school uit.

CBS’t Jok en CBS Vossersschool
Nieuwsbrief 11, 5 februari 2021[Tr

Nieuwe collega
Mijn naam is Anne Kuhlmann en ik kom op de Vossersschool werken als invaller in groep 1-2. Voor
de Kerstvakantie ben ik al een dag in de groep van juf Sigrid geweest om mee te lopen. Vanaf de
Kerst ben ik regelmatig op school om te zien hoe het allemaal werkt in groep 1-2.
Ik heb mijn hele leven aan de wal gewoond, voor een grootste deel in het mooie Twente. Vanaf de
eerste keer dat ik als gast op Terschelling kwam, werd ik verliefd op dit prachtige eiland en wilde
ik hier graag komen wonen en werken. Het was een hele onderneming maar het is gelukt. In
december 2019 hebben mijn man en ik op Terschelling een huis gekocht en we wonen hier
definitief vanaf maart 2020. Mijn man en ik voelen ons hier helemaal thuis en genieten elke dag
enorm van het prachtige eiland.
Ik heb aan de wal op verschillende scholen gewerkt: van kleuterschool en lagere school door naar
basisschool, vmbo/havo en speciaal onderwijs (mytyl/tyltylschool). Ik gaf ook les
in de Nederlandse en Engelse taal en NT2 (Nederlands als Tweede Taal). De
liefde voor de natuur en alles wat leeft vind ik heel belangrijk en dit wil ik ook
graag op de leerlingen overbrengen. Verder houd ik erg van muziek, zowel
luisteren als zelf muziek maken. Ik wandel elke dag en rijd graag paard.
Het is erg jammer dat de school nu zo leeg is en ik hoop ook echt dat de
lockdown snel voorbij is zodat we samen aan het werk kunnen. Ik verheug me erop
om op school met de kleuters aan de slag te gaan.
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Bezetting groep 1&2 en groep 3
Anne is gekomen om de zwangerschapsverlof van Eline in te vullen. We hebben gekozen voor een
interne wissel. Sigrid gaat naar groep 3 en Anne komt bij de kleuters. Dit zal duren zolang Eline
haar verlof duurt en dat is tot de zomervakantie. Hieronder een overzicht wie wanneer werkt:
Groep 1 & 2
Maandagochtend
Juf Anne
Juf Lorie

Dinsdagochtend
Juf Anne
Juf Lorie

Maandagmiddag
Juf Lorie

Dinsdagmiddag
Juf Lorie

Woensdagochtend
Juf Anne
Juf Karin
Woensdagmiddag
Juf Anne

Donderdagochtend
Juf Karin
Juf Lorie
Donderdagmiddag
Juf Karin

Vrijdagochtend
(tot 11.45 u)
Juf Anne
Juf Lorie

*De samenstelling van de groepen blijft hetzelfde. Anne komt bij de groep van Sigrid en Karin.
Alle dagdelen zullen er 2 kleutergroepen zijn, ’s middags zal juf Sandra, onze onderwijsassistent,
werken in de kleutergroepen.
*Juf Karin volgt een cursus en is daarom af en toe op woensdagochtend afwezig. Zij wordt dan
vervangen.
Groep 3
Maandag
Juf Sigrid

Dinsdag
Juf Sigrid

Woensdag
Juf Sigrid

Donderdag
Juf Sigrid

Vrijdag
Juf Annriëtte

Planning
Doordat de scholen nu dicht zijn wordt de jaarplanning ook wat anders.
De CITO- toetsen vinden voor de voorjaarsvakantie plaats ook na de vakantie wordt er
waarschijnlijk nog getoetst.
De advies gesprekken voor de kinderen van groep 8 vinden in de week van 8 maart plaats.
De ouder-kind gesprekken worden in de week van 22 maart gehouden en de rapporten zullen eind
maart meegegeven worden.

Wennen op school
Volgende maand wordt Julie Vrieswijk 4 jaar. Ze gaat binnenkort oefenen op school. Julie we
hopen dat je samen met je ouders een gezellige leerzame tijd op de Vossersschool gaat krijgen.

Studiedag 12 februari
Doordat we de afgelopen 5 weken thuis hebben gewerkt hebben we besloten om de studiedag van
12 februari niet door te laten gaan. De kinderen komen deze dag dus naar school!

Schooltijden
De schooltijden blijven zoals ze altijd zijn. We starten ’s morgens om 8.15 uur en komen om 14.00
uur uit.

Gym
De komende tijd is er geen gym.

