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Van het bestuur:
Volgende week donderdag 22 april staat de Algemene Ledenvergadering (ALV) van onze
vereniging gepland. Vanwege de corona en de daarbij behorende beperkingen, was er een speciale
opzet voorbereid. Het bestuur had gehoopt dat afgelopen dinsdag door de overheid allerlei
versoepelingen zouden zijn afgekondigd. Helaas is dat niet het geval.
Het bestuur heeft daarom gemeen, ondanks de speciale opzet, het verstandig is om de ALV nu
niet door te laten gaan.
Het bestuur zal op een later moment een nieuwe datum afspreken om de ALV te houden op de
manier zoals we dat nu hebben voorbereid.
We snappen dat dit heel vervelend is voor de mensen, die al het nodige hebben voorbereid. Onze
excuses!

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
De eerstvolgende vergadering van de GMR zal zijn op woensdagavond 28 april a.s.

Nationaal Programma Onderwijs
Onlangs heeft de Minister van Onderwijs, dhr. Slob, het Nationaal Programma Onderwijs
aangekondigd. Met dit plan wil het Ministerie de scholen helpen om, ondanks de coronacrisis, alle
leerlingen alle kansen voor volwaardig onderwijs te bieden.
Daartoe ontvangen straks de scholen financiële middelen om datgene te kunnen realiseren wat
volgens hun eigen analyses nodig is.
Bij dit proces zijn vanzelfsprekend de beide schoolteams en de GMR direct betrokken.

Corona
Helaas hebben we nog steeds te maken met de beperkingen, die ons en u vanwege de corona ons
worden opgelegd. Het is voor velen van ons een spannende en onzekere tijd.
Het Ministerie wil leerkrachten ondersteunen en zal komende week zelftesten afleveren op
scholen. Deze zelftest kan een leerkracht voor zichzelf gebruiken bij twijfel over de eigen
gezondheid. Mocht na een zelftest de twijfel blijven, zal iemand zich door de GGD moeten
blijven testen en gedurende de test en de uitslag in ieder geval niet mogen werken.

Ouder-kind gesprekken
Doordat we met de lockdown zaten aan het begin van het jaar, waren de Cito toetsen veschoven
en hierdoor ook de ouder-kindgesprekken. Hierdoor vinden de ouder-kindgesprekken, zoals ze nu
in de kalender staan, niet plaats in de laatste week van april. De eerst volgende ouderkindgesprekken vinden nu in juni plaats. Wilt u eerder iets met de leerkracht van uw kind(eren)
bespreken dan kunt u een afspraak met de leerkracht maken.

Vacatures
We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe collega’s. Komende donderdag zal er namens de
vereniging een advertentie in “de Terschellinger” staan waarin we nieuwe collega’s vragen.

Schoolfruit
Komende week worden er pruimen, sinaasappels en peren geleverd.
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Schoolzwemmen
In verband met groot onderhoud in het zwembad komt het schoolzwemmen voor de groepen 5-6
van komende dinsdag te vervallen.

Studiedagen
De laatste 3 studiedagen, 26 april, 25 mei en 23 juni, van het schooljaar zullen doorgaan. Deze 3
dagen zijn de kinderen dus vrij!

Koningsdag 27 april
Dinsdag 27 april is het koningsdag. De kinderen zullen deze dag vrij zijn.

Meivakantie
Vrijdag 30 april start de meivakantie om 11.45 uur voor alle kinderen van beide scholen!

COOP Doekoe actie
Van maandag 19 april tot en met zondag 23 mei organiseert @Coopsupermarkten samen met
Unilever en Arla Foods de Doekoe Scholenactie. Bij aankoop van verschillende actieproducten
ontvang je speciale Doekoe– munten, die je kunt doneren aan onze scholen. In de winkel staat een
display waar je de munten in kunt doen. Zo spaar jij mee voor leuke sport- en spelmaterialen voor
op het schoolplein, de gymles of een sportdag om bewegen nog leuker te maken voor onze
leerlingen! Meer weten over #Doekoe? Kijk op: coop.nl/doekoe

Eilan-games
Aan de Schylger menukaart zijn recent de Eilan-games toegevoegd. Beide vallen onder het lokale
programma Aandacht voor elkaar. In Aandacht voor elkaar werken een aantal lokale partijen en
de gemeente met elkaar samen. Doel is tijdens de pandemie het tegengaan van eenzaamheid en
het bevorderen van sociale cohesie. In de aanloop naar de eindcup van de Eilan-games (begin juni)
worden verschillende challenges uitgezet.
In de bijlage treft u een flyer aan van de Eilan-games.
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Leerlingenraad
Donderdag 1 april heeft de ouderraad de kinderen en het team voorzien van een lekkere lunch.
Hierna had de leerlingenraad bestaande uit Linde, Hidde, Melle en Marije een speurtocht in het
bos uitgezet. Met een klein beetje hulp hadden ze dit zelf geregeld. Zoekend naar eieren en
hazen moesten er tussendoor ook nog enkele opdrachten gedaan worden. Al met al een zeer
geslaagde dag!

Samenwerking bibliotheek Midsland
Lezen is belangrijk, maar lezen moet ook leuk zijn! Hoe
heerlijk is het dat je kan wegdromen bij een verhaal uit een
boek. Een boek dat je zelf leest of wanneer iemand het aan
je voorleest. En hoe leuk is het dat de boeken goed
aansluiten bij je eigen belevingswereld?! Want dan komt het
pas echt binnen en komen verhalen tot leven! Dankzij de
samenwerking tussen de bibliotheek en onze school, staat er
nu weer een nieuwe, frisse, mooie collectie boeken. Deze
boeken worden na een periode omgewisseld voor weer andere boeken. Voor ieder wat wils! Laat
de leeskoorts maar hard toe slaan...

Hoofdzakelijk Buiten Spelen
We doen niet anders...gelukkig! Maar dit keer doen we het ook als voorbereiding op het nieuwe
Oerolproject dit jaar. Alle kinderen hebben hiervoor een tas
gekregen. Deze tassen zijn mooier gemaakt, versierd
en opgepimpt. Ze hebben een belangrijke rol binnen dit
project...welke rol?
Afgelopen woensdag zijn alle groepen met een kunstenaar naar
buiten geweest. Er zijn materialen gezocht en bekeken die in de
natuur horen. Ook werd er gezocht naar materiaal wat niet in de
natuur thuis hoort. De groepen 5 t/m 8 gingen kijken naar
schaduwen vanuit verschillende perspectieven.

CBS’t Jok en CBS Vossersschool
Nieuwsbrief 15, 16 april 2021[Tr

Belangrijke data
Dinsdag 20 april: Eind Cito voor gr. 8
Dinsdag 20 april: Groep 1-2 met SBB op stap
Woensdag 21 april: Eind Cito voor gr. 8
Donderdag 22 april: Ledenvergadering
Donderdag 22 april: Groep 3-4 met SBB op stap
Maandag 26 april: Studiedag, kinderen vrij
Dinsdag 27 april: Koningsdag, kinderen vrij
Vrijdag 30 april: Nieuwsbrief komt uit
Vrijdag 30 april: 11.45 uur start meivakantie
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“Hoofdzakelijk buiten spelen”
Afgelopen week hebben alle groepen gewerkt aan het Oerol project: “Hoofdzakelijk
buitenspelen”. Het project is gestart (2 weken terug) met het versieren van katoenen tasjes.
Deze konden versierd worden met verf, stof, wol etc. Afgelopen week waren er voor alle groepen
verschillende activiteiten. Woensdag zijn alle groepen naar het duin geweest en daar hebben
groepen kunstwerken gemaakt, zijn er verhalen bij verzonnen en is er tenslotte een “Museum”
ontstaan. Vanmorgen werd het museum geopend en aan het eind van de ochtend ook weer
gesloten en opgeruimd.
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Schoolreisje
Het schoolreisje van de groepen 3 t/m 6 wat gepland staat voor woensdag 12 mei wordt
verschoven naar een datum later in het schooljaar.

Koningsspelen
Vrijdag 30 april houden we de koningsspelen. Iedere groep gaat iets sportiefs doen. We hopen
zoveel mogelijk kinderen met iets oranjes aan te treffen qua kleding deze dag.

Nieuw op school
Vanaf volgende week komt Neeke Prent wennen in groep 1-2. Ze zal iedere week op woensdag
komen spelen. Neeke, we hopen dat je samen met je ouders een gezellige en leerzame tijd op de
Vossersschool zult hebben.

Belangrijke data
Dinsdag 20 april: Eind Cito voor gr. 8
Woensdag 21 april: Eind Cito voor gr. 8
Maandag 26 april: Studiedag, kinderen vrij
Dinsdag 27 april: Koningsdag, kinderen vrij
Vrijdag 30 april: Nieuwsbrief komt uit
Vrijdag 30 april: 11.45 uur start meivakantie

