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Nieuwsbrief 17, 16 mei 2022[Tr
Studiedag 9 mei ‘22:
Direct na de meivakantie hebben de beide schoolteams, vertegenwoordigers van de GMR en ons
schoolbestuur zich op een gezamenlijke studiemorgen gebogen over ons strategisch beleid
‘Samen werkt, samen ontwikkelt’. Deze bijeenkomst was al twee jaar geleden gepland, maar
moest telkens als gevolg van corona worden uitgesteld.
In Ieders Plak is door de aanwezigen deze morgen druk overlegd welke elementen in dit beleid
waardevol waren en moeten blijven, wat aangepast moet worden en welke ambities we eraan
kunnen toevoegen. Het was een zeer boeiende bijeenkomst.
De notities zullen nu verder worden uitgewerkt, waarna er een tweede bijeenkomst in dezelfde
samenstelling wordt georganiseerd.
Uiteindelijk zal het nieuwe strategisch beleidsplan van onze vereniging komend schooljaar als
basis dienen voor het nieuwe schoolplan 2023 – 2027.

Schapendrijven:
Maandagmiddag 9 mei hebben de twee schoolteams een interessante en actieve studiemiddag
gehouden. Hiervoor waren de dieren en begeleiders van LLanfarian Events uitgenodigd. De
middag startte met een lezing over leiderschap. Hierna kregen we de praktijk voorgeschoteld.
Na een demonstratie hoe schapen aangestuurd kunnen worden en welke manieren goed werken en
wat voor tegenwerking zorgen, mochten
de collega’s zelf aan de slag.
Bij de praktijkoefeningen werd heel
duidelijk dat samenwerken (belangrijke
pijler van ons Daltononderwijs) de basis is
voor succes. Daarnaast hebben we ervaren
dat zicht hebben op de ander, het elkaar
ruimte geven maar ook durven aansturen,
eveneens elementen zijn voor een goede
samenwerking.
Onze activiteit werd afgesloten met een
groepsopdracht, waarbij uiteindelijk de
groep schapen in twee kleinere groepen
moesten worden opgedeeld, hetgeen ook
de nodige hilariteit opleverde.
Al met al een zeer mooie teammiddag!

Van ons bestuur:
Vorige week heeft het bestuur van onze schoolvereniging vergaderd met de GMR. Aan de orde is
o.a. geweest de terugblik op komende algemene ledenvergadering (20 april a.s.); hoe we
ouders/leden van onze vereniging beter kunnen betrekken bij ons onderwijs. Afgesproken is een
bijeenkomst te organiseren voor ouders van leerlingen die vanaf begin 2020 nieuw op één van
onze scholen zijn gekomen. Voor hen is de start op de basisschool en het ervaren wat het
inhoudt, veel anders dan voorheen.
Verder is informatie gedeeld over het IHP-traject (IHP= Integraal Huisvestings Plan) en de
ontwikkelingen. Het komend inspectiebezoek (vierjaarlijks bezoek à 23, 30 en 31 mei) is eveneens
besproken. De Inspectie zal ook een gesprek met de GMR dan hebben.
De formatie voor het komend schooljaar is aan de orde gesteld. Voor wat betreft het aantal
groepen op de beide scholen zijn er geen wijzigingen te verwachten. Wel zullen twee collega’s in
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het eerste deel van het schooljaar vervangen moeten worden, vanwege hun bevallingsverlof.

Dalton:
De komende periode staat de kernwaarde efficiëntie centraal.
Helen Parkhurst, (grondlegger van Dalton) stelt dat als leerlingen een taak krijgen waar zij
verantwoordelijkheid voor dragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren, het onderwijs
veel effectiever is dan het stilzit- en luisteronderwijs dat zij zelf doorlopen heeft. Kinderen
willen leren, willen werken en groot worden volgens Parkhurst. Op school worden
onderwijsleertijd, middelen en instructie zo efficiënt mogelijk en op maat ingezet. Er wordt
zelfstandig gewerkt als het kan en samengewerkt als dat wenselijk is. Vertrouwen is hiervoor de
basis. Leerlingen dragen steeds meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leer- en
ontwikkelingsproces, rekening houdend met individuele verschillen en persoonlijke leerdoelen.

Ouderavond #ffsociaal
Op donderdagavond 2 juni is er voor alle ouders een interactieve informatieavond over (sociale)
media waarbij op informatieve en entertainende wijze wordt ingespeeld op deze en andere
herkenbare situaties voor ouders. Deze avond start om 19.30 uur in de Aula van ‘t Schylger Jouw.
In de bijlage vindt u een flyer met meer informatie.

Medezeggenschap Raad (GMR)
Voor de oudergeleding van de CBS ’t Jok zijn we voor volgend schooljaar op zoek naar 2 nieuwe
ouders die zitting willen nemen in de medezeggenschapsraad (MR). Er zijn 6 vergaderingen per
jaar waarvan 2 vergaderingen samen met het bestuur. Wilt u meer informatie over wat de
medezeggenschapsraad precies inhoudt of wat er bij komt kijken dan kunt u contact opnemen
met Nienke de Vries of Maartje Mast.

Kleuterspelfeest
Vrijdagochtend, 20 mei, hebben de kinderen van de groepen 1 en 2 het kleuterspelfeest op
camping Haantjes in Formerum. Juf Arine regelt deze ochtend met spelletjes voor de kinderen.
Het kleuterspelfeest is van 9.00 uur tot 11.30 uur en dus onder schooltijd. Er zijn ouders mee om
de kinderen te brengen en om een groepje te begeleiden. De kinderen hoeven deze ochtend geen
fruit en drinken mee. Het is handig dat de kinderen stevige schoenen aan hebben. De kinderen
komen op de “gewone” tijd uit. We hopen op mooi weer!

Schoolvoetbal toernooi
Woensdag 18 mei vindt het jaarlijks schoolvoetbal toernooi plaats op het sportveld van Midsland.
Een groep enthousiaste ouders zorgt er al een aantal jaar voor dat dit toernooi plaats kan vinden.
Het toernooi begint om 15.00 uur en zal tot ongeveer 18.30 uur duren. Hopelijk komt u allemaal
om de kinderen aan te moedigen.
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Inloopochtend
Komende woensdagochtend is er een inloopochtend in de groepen 3 t/m 8. Alle belangstellenden
zijn van harte welkom van 8.15 uur tot 9.30 uur.
Voor de groepen 1-2 maken we er een inloopmiddag van. Ouders van de kinderen van de groepen
1-2 kunnen woensdagmiddag tijdens de gymles in de Stoek, vanaf 13.30 uur, komen kijken en
meedoen.

Ouderpanel
Voor het ouderpanel zijn we op zoek naar nieuwe ouders. Het ouderpanel is een groep ouders die
een week na iedere vakantie samenkomt en samen met Annriette dingen/ onderwerpen bespreekt
die spelen in en om de school. U kunt hierbij denken aan: briefjes die te laat uitgedeeld worden
voor een bepaalde activiteit, tegels in de pannakooi die te glad zijn etc. Lijkt het u leuk om mee
te praten of wilt u meer informatie dan kunt u bij een van de ouders van het ouderpanel terecht:
Marlou Berkenpas, Hanneke Roos, Liesbeth Roos, Lisa Bakker, Nienke de Vries, Marieke Bikowski
of bij Annriette.

Lezen is........reizen!
Ontdekkingsreizen, onheilspellende historische gebeurtenissen, superheldenverhalen of juist een
realistisch boek waarin een spannend mysterie wordt
opgelost…
Grootse en meeslepende avonturen beleef je met boeken vol
actie en avontuur gewoon thuis op de bank (of op school).
Vlot geschreven verhalen, met genoeg cliffhangers en een
aanhoudende spanningsboog waardoor je het boek (bijna) niet
weg kunt leggen.
Vooral serieboeken zijn lekker leesbaar, met veel vaart en
vaak toffe illustraties. Er gebeurt veel en je voelt je na het eerste deel vertrouwd met de
personages. Een volgend boek in dezelfde serie is dus een veilige keuze omdat je al weet dat het
boek helemaal bij je past!
Groep 3 en 4 (en hun ouders) gaan de komende weken ontdekken dat je door te lezen kunt reizen
naar andere landen. Met vakantielezen willen we samen het leesniveau van kinderen in de vakantie
op peil houden en de taalomgeving van gezinnen stimuleren.
Het vakantielezen gaat als volgt: er zijn 2 bezoeken in de klas. Het eerste bezoek staat gepland
voor 23 mei en één vlak voor de zomervakantie. Tijdens het eerste bezoek introduceert de
Leesconsulent van de bibliotheek (Hanna Ruig) een landkaart met 6 landen en bijbehorend
stickervel, en een aantal nieuwe boeken in de klas.
Bij het tweede bezoek sluit de Leesconsulent het vakantielezen af en introduceert bij de
kinderen en ouders een digitale thuiseditie. In de leesweken mogen de kinderen voor ieder boek

CBS’t Jok en CBS Vossersschool
Nieuwsbrief 17, 16 mei 2022[Tr
wat ze gelezen hebben een sticker plakken bij het land behorend bij het genre. Tijdens de
feestelijke afsluiting blikt de Leesconsulent terug op welke boeken er gelezen zijn en welk land
het populairste was! Met Vakantielezen kunnen jullie tot en met 6 september thuis aan de slag.
Dus ga mee op reis!

Belangrijke data:
Dinsdag 17 mei: zwemmen gr. 3-4
Dinsdag 17 mei: gr. 5-6 naar het Behouden Huys
Woensdag 18 mei: inloopochtend
Woensdag 18 mei: Schoolvoetbal toernooi
Vrijdag 20 mei: Kleuterspelfeest
Maandag 23 mei: bestuursgesprek met Inspectie van onderwijs
Disndag 24 mei: zwemmen gr. 5-6
Donderdag 26 mei: Hemelvaartsdag, kinderen vrijdag
Vrijdag 27 mei: kinderen vrij, HT-race
Maandag 30 mei: nieuwe nieuwsbrief komt uit
Woensdag 1 juni: schoolreisje gr. 3 t/m 6
Donderdag 2 juni: schoolreisje gr. 1-2
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Schoolreisje
Woensdag 25 mei gaan de kinderen van de groepen 3 t/m 6 op schoolreisje naar de wal. Ze gaan
deze dag naar ‘Duinen Zathe’ in Appelscha. De kinderen hebben vandaag een brief meegekregen
met alle informatie over deze dag.

Behouden Huys
De kinderen van de groepen 1 t/m 6 gaan deze week of volgende week naar het Behouden Huys.
Daar zullen ze de tentoonstelling van de Lutine bezoeken. De groepen 7 en 8 zullen op een later
tijdstip deze tentoonstelling bezichtigen.

Circuit:
Voor circuit zijn we op zoek naar kranten zodat de kinderen kunnen gaan werken met papiermaché.

SMOT
Stichting muziek onderwijs Terschelling (SMOT) zal vanaf 2 juni trommellessen aanbieden aan
de kinderen van de groepen 5 en 6. De kinderen zullen in 4 lessen enthousiast gemaakt worden op
het gebied van slagwerk. De laatste les (waarschijnlijk 30 juni) zal een voorstelling worden voor
alle belangstellenden.

Belangrijke data:
Dinsdag 17 mei: zwemmen gr. 3-4
Dinsdag 17 mei: gr. 1-2 naar het Behouden Huys
Woensdag 18 mei: Schoolvoetbal toernooi
Vrijdag 20 mei: Kleuterspelfeest
Maandag 23 mei: bestuursgesprek met Inspectie van onderwijs
Maandag 23 mei: gr. 5-6 naar het Behouden Huys
Dinsdag 24 mei: zwemmen gr. 5-6
Woensdag 25 mei: Schoolreisje gr. 3 t/m 6
Donderdag 26 mei: Hemelvaartsdag, kinderen vrijdag
Vrijdag 27 mei: kinderen vrij, HT-race
Maandag 30 mei: nieuwe nieuwsbrief komt uit

