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Van het bestuur:
In de bestuursvergadering van eind januari heeft het bestuur over een groot aantal onderwerpen
gesproken.
Allereerst is er m.b.t. het afzeggen van de algemene ledenvergadering, was gepland op 26
januari, besloten dat het bestuur nu aankoerst op de al geplande ALV op 22 april a.s. Op deze
vergadering zullen dan onder meer de jaarrekening en het bestuurlijk jaarverslag van 2019 en
2020 behandeld worden.
Het bestuur heeft daarnaast besloten om de twee kandidaten voor de vacatures in het bestuur
via deze nieuwsbrief aan u voor te stellen. Het zijn voor het uitvoerend bestuur Martien Verduijn
en voor de Commissie Intern Toezicht Marlou Berkenpas.
Indien er voor 1 maart door de leden van de vereniging geen bezwaren zijn ingediend, zullen zij
officieel toegetreden zijn tot het bestuur.
Een ander onderwerp van gesprek was het onderdeel Talentontwikkeling uit ons strategisch
beleidsplan ‘Samen werkt, samen ontwikkelt’. Annriëtte heeft toelichting gegeven hoe dit op de
scholen vorm krijgt. Nieuwe plannen zijn in ontwikkeling, maar door de corona lopen ze wel
vertraging op.
Ook is er gesproken hoe leerlingen, ouders en leerkrachten de afgelopen weken ervaren hebben,
nu er onderwijs op afstand gegeven werd. Waardering is er voor de leerlingen, de ouders en
leerkrachten.
Tenslotte heeft het bestuur de meerjarenbegroting 2021 – 2024 vastgesteld, nadat de
aandachtspunten die de Commissie Intern Toezicht had aangegeven, waren besproken.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Op de laatste vergadering van de GMR is het rooster van aan- en aftreden aan de orde geweest.
Duidelijk is dat aan het eind van dit schooljaar twee leden aftredend zijn en beiden zijn niet
herkiesbaar.
Voor CBS Vosserschool is er een vacature in de oudergeleding. Mochten er ouders
geïnteresseerd zijn zich verkiesbaar te stellen, dan kunnen zij zich aanmelden bij de
desbetreffende m.r. leden.

Cito toetsen
Komende week zullen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 de cito-m toetsen maken. Vorige week
zijn er ook al enkele toetsen afgenomen. Na de vakantie zullen de ouder-kind gesprekken
plaatsvinden. Voor de kinderen van groep 8 zijn er in de week van 8 maart gesprekken en voor de
kinderen van de groepen 1 t/m 7 hebben we de gesprekken in de week van 22 maart gepland.
Woensdag 31 maart gaan de rapporten mee naar huis.

Voorjaarsvakantie
Komende vrijdag, 19 februari, start de voorjaarsvakantie. Voor beide CBS scholen start de
vakantie om 11.45 uur voor alle groepen! We doen dit om de kinderen en ouders van beide
scholen bij het hek niet te mengen.
Bij deze wensen we iedereen een fijne vakantie, we hopen iedereen maandag 1 maart weer te
zien.
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Nieuw op school
Maandag 1 maart wordt Annelot Lems 4 jaar. Annelot komt morgen voor de eerste keer op school
om kennis te maken met juf Sietske en de kinderen. Annelot we hopen dat je, samen met je
ouders, een leuke en leerzame tijd op CBS ’t Jok gaat krijgen.

Stagiaire
Vorige week is Annemarie Kloosterhuis bij ons op schol begonnen met het stage. Annemarie doet
de PABO. Tot de zomervakantie zal ze op dinsdag, woensdag en donderdag bij ons aanwezig zijn.
De komende tijd is ze bij de kinderen van groep 1-2. Ze zal in alle groepen gaan kijken. In de
volgende nieuwsbrief zal ze zich aan jullie voorstellen.

Winter
Wat hebben we vorige week een heerlijke week gehad. Echt winter! De pauzes werden verlengd
zodat de kinderen heerlijk konden sleeën op het duin. Afgelopen weekend kon er nog heerlijk
geschaatst worden. Wat een feest voor jong en oud!

Belangrijke data
Week van 15 febr.: Cito toetsen gr. 3 t/m 8
Vrijdag 19 febr.: Vakantie start voor iedereen 11.45 uur
Maandag 1 mrt: weer naar school
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Schooltijden
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen komende de kinderen van de groepen 1-2 op
vrijdag om 11.45 uur uit. Dit is om de spreiding van de ouders bij het hek te kunnen garanderen.
Zolang de 1,5 meter nog gehandhaafd moet worden zal deze eindtijd op vrijdag gelden!

Sneeuw
Wat hebben we vorige week een heerlijke week gehad. Echt winter! Vanaf dinsdagmiddag zijn we
iedere middag er op uitgegaan. Heerlijk sleeën van de duinen en afgelopen weekend kon er nog
heerlijk geschaatst worden. Wat een feest voor jong en oud!

Belangrijke data
Week van 15 febr.: Cito toetsen gr. 3 t/m 8
Vrijdag 19 febr.: Vakantie start voor iedereen 11.45 uur
Maandag 1 mrt: weer naar school

