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Van ons bestuur:
Corona en alle beslommeringen die daarbij komen, hebben ook invloed op onze
bestuursvergaderingen. Helaas kon door verschillende oorzaken de laatste bestuursvergadering
geen doorgang vinden.
De gemeente Terschelling is momenteel bezig om samen met de betrokken schoolbesturen een
Integraal Huisvestings Plan (IHP) op te stellen. Hiervoor is een projectgroep ingesteld, waarin
namens ons bestuur Martien Verduijn zitting heeft.

Ouderavond mediagebruik
In november zou er een interactieve ouderavond over mediagebruik i.s.m. de GGD en Theater
“Smoar” plaats vinden. Door de coronamaatregelen kon deze avond toen niet doorgaan. Een
definitieve datum is er nog niet maar deze avond zal ergens gaan plaatsvinden tussen 16 mei3juni. Zodra de definitieve datum bekend is vermelden we deze in de nieuwsbrief.
Deze avond is voor alle ouders die kinderen hebben in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar.

Corona nieuws
Morgen is er weer een persconferentie. We hopen dat er oor de scholen nog enkele
versoepelingen komen. Wanneer dit zo is dan zullen we die in een aparte brief met u delen.
Vooralsnog gelden de volgende maatregelen nog:
Kinderen die in nauw contact zijn geweest met iemand die corona heeft hoeven niet in
quarantaine maar mogen naar school als ze getest zijn en een negatieve (zelf)testuitslag hebben.
Op beide scholen zijn positieve zelftesten bij zowel kinderen als collega’s. Daarom nogmaals de
vraag om uw kind(eren) goed in de gaten te houden en ze te testen bij milde klachten. Hiermee
hopen we dat zowel kinderen als collega’s gezond de voorjaarsvakantie halen en doorbrengen.

Schoolschaatsen
Dankzij de 3 ijsverenigingen van Terschelling gaan de kinderen van de groepen 7 en 8 op met
elkaar schaatsen in de Elfstedenhal in Leeuwarden. Donderdag 3 februari was de eerste keer en
die is niet zo goed verlopen. Alle kinderen stonden net 10 minuten op schaatsen op het ijs toen de
stroom uitviel. Ze zijn toen allemaal weer van het ijs gegaan en met de 12.45 uur boot weer terug
naar huis gegaan.
Komende woensdag zal er een nieuwe poging gewaagd worden om te gaan schaatsen. We hopen
dat de kinderen dan meer geluk hebben. Na het schaatsen zal er nog een bezoek aan het
natuurmuseum in Leeuwarden worden gebracht. 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 appels, peren en wortels voor de kinderen.
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Nieuw op school
Na de voorjaarsvakantie komt Jan van Dijk, 2 ochtenden in de week, oefenen in groep 1-2 bij juf
Sietske. Jan wordt begin april 4 jaar en zal dan alle dagen komen. Jan we wensen je samen met je
ouders een leuke een leerzame tijd op CBS ’t Jok.

Belangrijke data
Maandag 14 februari: deze week ouder-kind gesprekken
Dinsdag 15 februari: schoolzwemmen groepen 5 en 6
Woensdag 16 februari: schoolschaatsen gr. 7-8
Donderdag 17 februari: rapporten mee
Vrijdag 18 februari: Voorjaarsvakantie begint om 12.00 uur
Maandag 28 februari weer naar school
Dinsdag 1 maart: zwemmen gr. 3-4
Maandag 7 maart: nieuwe nieuwsbrief komt uit
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Voorjaarsvakantie
Vrijdag 18 februari om 12.00 uur start de voorjaarsvakantie. De groepen 1 en 2 komen anders op
vrijdag om 11.45 uur uit maar omdat de Margrietschool een studiedag heeft laten we de groepen
1 en 2 deze vrijdag ook om 12.00 uur uit gaan.

Belangrijke data:
Maandag 14 februari: deze week ouder-kind gesprekken
Dinsdag 15 februari: schoolzwemmen groepen 5 en 6
Woensdag 16 februari: schoolschaatsen gr. 7-8
Donderdag 17 februari: rapporten mee
Vrijdag 18 februari: Voorjaarsvakantie begint om 12.00 uur (gr. 1 t/m gr. 8)
Maandag 28 februari weer naar school
Dinsdag 1 maart: zwemmen gr. 3-4
Maandag 7 maart: nieuwe nieuwsbrief komt uit

