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Van ons bestuur
Op donderdagavond 20 april organiseert het bestuur onze jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Zoals we dat in de vorige nieuwsbrief hebben gecommuniceerd zal Marion Cupido als bestuurslid
aftreden. Op dit moment hebben we nog geen kandidaten gevonden (’t liefst uit het oostelijk
deel van ons eiland). Mocht u interesse hebben en/of meer informatie willen hebben, neem dan
contact op met Iemke Ruijg (voorzitter schoolbestuur) of Annriëtte v. Duyvenbode.
De uitnodiging en en stukken voor de ALV worden deze week verstuurd.

Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR)
Op 23 maart heeft onze GMR vergaderd. Aan de orde zijn o.a. de volgende punten geweest.
· openbare verlichting bij CBS ’t Jok. De GMR heeft de Buren van Hoorn een brief geschreven,
waarin gevraagd wordt mee te denken hoe we dit probleem structureel kunnen oplossen;
· AED’s (Automatische Externe Defibrillator). De GMR adviseert de schoolleiding om bij beide
scholen een AED te laten installeren. Subsidie hiervoor kan aangevraagd worden bij de gemeente;
· uitvoeringsplan Helder Terschelling. Gesproken is op welke manieren we leerlingen (en hun
ouders) die informatie kunnen geven die van belang is voor een gezonde leefstijl;
· opvang leerlingen uit de Oekraïne. Op dit moment bezoeken enkele leerlingen uit de Oekraïne de
twee scholen op Hoorn;
· corona en de effecten op ontwikkeling van en onderwijs aan onze leerlingen.
De volgende vergadering van de GMR is samen met het schoolbestuur op donderdagavond 12 mei
a.s.

Corona en de aandacht hiervoor
Hoewel de media het accent terecht verschoven heeft op de verschrikkelijke gebeurtenissen in
de Oekraïne, houden wij last van corona en de effecten. Daarnaast speelt de griepgolf ons ook
parten.
Helaas is het aantal vervangers waarop wij een beroep kunnen doen, erg beperkt. Veel wordt
opgevangen door de eigen collega’s, die naast hun parttimebaan extra willen werken. We zijn blij
met de flexibiliteit, maar tegelijkertijd hopen we op een meer stabielere situatie.
Hoewel de aandacht voor covid lijkt te verslappen, vragen we uw aandacht om bij twijfel thuis te
testen en bij vermoedens van een besmetting uw kind(eren) thuis te houden.

Studiedag
Donderdag 14 april hebben de collega’s van beide scholen een studiedag. Deze dag zal in het
teken staan van Dalton. De kinderen hebben deze dag vrij.

Koningsspelen:
Net zoals vorig jaar zullen de koningsspelen op het eiland een week later plaatsvinden. Op
vrijdagochtend 29 april zullen de kinderen met elkaar na een ontbijt aan het sporten gaan. Om
12.00 uur krijgt iedereen vakantie.

Op stap met Staatsbosbeheer
De komende weken zullen de groepen weer met staatsbosbeheer op stap gaan. In de
ouderkalender en in de nieuwsbrief staan de data vermeld. Wilt u op de dag dat u kind op pad
gaat er voor zorgen dat ze goede schoenen aanhebben?
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Schoolfruit:
Vanaf woensdag zijn er peren, wortels en watermeloen voor de kinderen.

Stagiaire groep 1-2
De ouders van de groepen 1 en 2 hebben het gisteren misschien al gezien of gehoord. Bij de
kinderen van de groepen 1 en 2 loopt Marije Ossendrijver stage. Marije zit op de PABO in Zwolle
en had de wens om een keer op het eiland stage te lopen. Dat is gelukt! De hele maand april zal ze
in gr. 1-2 zijn. Wij zijn heel blij met de inzet van juf Marije.

Kinderen uit Oekraïne in de klas
Sofia uit Oekraïne zit al een week op de middagen bij juf Mirije en juf Rosalie in de klas. Sinds
deze week is Volodymyr daar bijgekomen.
Bij juf Dagmar en juf Nienke is sinds maandag Roman op de middagen in de klas. Lubomyr houdt
de kinderen van de groepen 3 en 4 op de middag gezelschap.

Paascrea
Donderdag 7 april is er een paascrea op school. Vanaf 13.00 uur zal de crea van start gaan. We
zouden het fijn vinden als er ouders zijn die ons willen helpen. Heeft u tijd en zin dan kunt u zich
aanmelden bij de juf van uw kind(eren)

Paasviering
Zoals u hierboven al heeft kunnen lezen hebben de collega’s donderdag 14 april een studiedag.
Hierdoor zal de paasviering op woensdag 13 april plaatsvinden. Vanaf 8.15 uur is de inloop en om
8.30 uur start de viering in de kerk van Hoorn. Alle belangstellenden zijn van harte welkom. De
kinderen komen ’s morgens dus naar de kerk in plaats van naar school. Ze zullen na de viering
samen met de juffen weer terug naar school gaan. Tussen de middag organiseert de ouderraad
een lunch voor de kinderen en juffen.

Rapporten
Wilt u er aan denken om de rapporten van uw kind(eren) weer mee terug te geven naar school?
De kinderen hebben voor de voorjaarsvakantie hun rapport in een enveloppe mee naar huis
gekregen. Inmiddels zijn de juiste mappen gearriveerd zodat we de losse papieren nu in de
mappen kunnen doen.
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Lezen is.... ......hard werken!
Vanaf nu iedere eerste nieuwsbrief van de maand, deze nieuwe rubriek: Lezen is....
Met hierin alles over letters, woorden, zinnen, lezen en wat we op school allemaal doen met
boeken!
Leren lezen...(weten we uit eigen ervaring) is hard werken. Ineens krijgt zo'n kriebeltje op papier
een betekenis. Er hoort een klank bij en een paar klanken bij elkaar wordt ineens een woord. Bij
de één verloopt dit proces vlot (bijna vanzelf), bij de ander kost het iets meer tijd.
En dat mag...want we zijn allemaal verschillend. Het belangrijkste is het beleven van leesplezier!
Want plezier werkt aanstekelijk...vind je een boek leuk? Grote kans dat je daarna meteen op
zoek gaat naar een nog leuker boek. En waar vind je boeken? In onze schoolbibliotheek.
Deze had een flinke opknapbeurt nodig. Juf Klasien en meester Joey (leescoördinatoren) hebben
de handen uit de mouwen gestoken en hard gewerkt. De collectie is weer up-to-date en wordt
regelmatig aangevuld met boeken van de Bieb op School. De boeken staan netjes ingedeeld op
leeftijd en daarnaast gebruiken we dezelfde kleurtjes/ symbolen zoals in de bibliotheek in
Midsland.
We hebben een breed boekenaanbod, zodat we van allerlei smaken kunnen proeven. Denk aan
prentenboeken, informatieboeken, avonturenboeken, samenlees-boeken, etc. De boeken worden
vol enthousiasme gekozen en weer netjes teruggezet...klaar voor de volgende lezer.
En wisten jullie dat je de boeken ook mee naar huis mag nemen als je de smaak te pakken hebt?
Meld dit dan bij je meester of juf.
Tot slot...april is de maand van het natuurboek. Tijdens deze maand worden natuurboeken extra
in het voorjaarszonnetje gezet. Hieronder 4 aanraders....

Belangrijke data:
Dinsdag 5 april: zwemmen gr. 7-8
Maandag 11 april: gr. 3-4 met SBB op stap
Dinsdag 12 april: zwemmen gr. 3-4
Dinsdag 12 april: gr. 1-2 met SBB op stap
Woensdag 13 april: Paasviering met ouders
Donderdag 14 april: studiedag team, kinderen vrij
Vrijdag 15 april: Goede vrijdag, kinderen vrij
Maandag 18 april: 2e Paasdag, kinderen vrij
Dinsdag 19 april: nieuwe nieuwsbrief komt uit
Dinsdag 19 april: zwemmen gr. 3-4
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Welkom op school
Thorsten Starrenburg is 2 weken geleden bij ons wezen kijken en deze week is hij weer bij ons
op school. Na de zomervakantie zal hij met zijn ouders op Terschelling komen wonen. Thorsten
we hopen dat je samen met je ouders een leuke en leerzame tijd op de Vossersschool gaat
krijgen.

Schoolavond
De musical “over de kop” was zeer geslaagd. Tot 2 keer toe hebben we stoelen bij moeten zetten
om iedereen een zitplaats te kunnen geven. Alle groepen hebben een bijdrage geleverd aan deze
avond. Wat was het voor de kinderen een feest om voor zo’n volle zaal te mogen optreden. De
verloting met enorm veel prijzen was ook een groot succes. In een mum van tijd waren alle
enveloppen verkocht. Bij deze bedanken we iedereen die deze avond, voor ons, tot een groot
succes heeft gemaakt!

Roodvonk/ krentenbaard
In de groepen 1-2 zijn kinderen met roodvonk en krentenbaard.
Roodvonk is te herkennen aan koorts, keelpijn en ruwe plekjes op de
huid. Kinderen die roodvonk hebben en zich goed volen mogen naar
school. Roodvonk gaat vanzelf weer over, meestal na 7 tot 10 dagen.
Krentenbaard is een besmettelijke infectie van de huid door een bacterie. De infectie zit
meestal rond de neus of mond. Op de huid ontstaan wondjes, rode plekjes of blaasjes met gele
korstjes, die soms jeuken. Probeer te voorkomen dat uw kind de plekjes aanraakt of eraan krabt.
Zorg dat uw kind regelmatig de handen wast met gewone zeep. Droog de handen goed af.
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