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Groepen 7-8 op kamp
De groepen 7 en 8 van beide scholen zullen maandag 13 juni op kamp gaan richting Hattem. Het
thema van dit jaar is:

Kapitein Kurk: Een Space Odyssee
Kapitein Kurk is de aanvoerder van een missie naar de planeet Hatturnus. Daar kun je namelijk
het bijzondere Delta Kristal vinden. Dat kristal zou op
aarde voor een nieuwe energiebron kunnen zorgen. Er
is één probleem... de planeet Hatturnus raast richting
de aarde, dus een botsing moet voorkomen worden!
Met hulp van de slimme robot F3J3 en assistentes
Penelope en TinTin zal Kapitein Kurk samen met de
kinderen de ruimtemissie tot een goed einde moeten
brengen.
Maar... wie saboteert toch steeds die supercomputer
op de planeet? En wat voeren Penelope en TinTin in hun schild?

Oerol
De kinderen van ’t Jok zullen op woensdagmiddag, 8 juni, een voorstelling krijgen in de Stoek. De
kinderen van de Vossersschool zullen deze voorstelling donderdag 9 juni zien. Het thema van
deze voorstelling is Balans. In de bijlage treft u nog een overzicht aan met voorstellingen die
tijdens de Oerolweek geschikt zijn voor kinderen.

App groepen van bovenbouw
De kinderen van de bovenbouw hebben soms onderling een appgroep. Het komt wel eens voor dat
zich dan vervelende situaties voordoen en dit door speelt op school. Wanneer dit zo is wordt het
besproken in de groep en wijst de leerkracht de kinderen op wenselijk app gedrag. Het is niet de
bedoeling dat de bovenbouw leerkracht aan deze appgroep deel neemt. We vragen u als ouder om
af en toe mee te kijken met uw kind en samen te bespreken hoe te reageren via sociale media.
Hierbij willen we u ook nog herinneren aan de ouderavond over sociale media komende
donderdagavond, 2 juni, in het VMBO. In de bijlage treft u nogmaals de uitnodiging aan.

Doppen sparen voor diabetes
In groep 1-2 op CBS ’t Jok zit Jens Overal, sinds september 2021 is hij gediagnosticeerd met
diabetes. Meerdere keren per dag moet hij zijn suiker meten en 1 keer per dag krijgt hij op
school insuline toegediend. Voor jens is het iets wat bij zijn leven hoort en hij gaat hier heel
goed mee om. Juf Sietske vond op de site van het diabetesfonds onderstaande actie:
Wat begon als een ludieke actie is uitgegroeid tot een groot landelijk succes. In heel Nederland
wordt ondertussen fanatiek doppen gespaard.
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De doppen worden gerecycled bij de Onttiningsfabriek in
Leeuwarden waar een mooie prijs per kilo wordt betaald: hoe meer
doppen, hoe groter het bedrag dat het Diabetes Fonds ontvangt
voor wetenschappelijk onderzoek.
Iedereen kan meehelpen door de doppen te verzamelen. Vele
restaurants, cafés en (sport)verenigingen doen al mee. Ook jij kunt
een 'dop' in het zakje doen door bijvoorbeeld thuis de bier dopjes
te sparen.
Op beide scholen zal een emmer komen te staan waar de doppen
ingeleverd kunnen worden.

Haren vast
Zou u er voor willen zorgen dat de (lange) haren van uw kind(eren) op de dagen dat er gym of
zwemmen is, vast zitten in een staart of vlecht?

Nieuw op school
Sianne van Dijk wordt bijna 4 jaar. Ze is al een paar keer met haar broer Remco mee geweest om
te wennen in groep 1-2. Sianne we hopen dat je, samen met je ouders, een leuke een leerzame
tijd op CBS ’t Jok gaat krijgen.

Extra hulp in groep 1-2
Vanwege de grote groep zijn er extra handen in groep 1-2. Juf Rosalie ondersteunt juf Sietske
op dinsdag en woensdag en op maandag en donderdag is Janny Cruiming in de klas om daar te
helpen waar nodig is. We zijn erg blij met deze extra hulp.

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.
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Ik zou wel een kindje lusten
De campagne Geef een (prenten)boek cadeau heeft als missie om alle kinderen in Nederland en
Vlaanderen te laten opgroeien tussen de mooiste boeken. Wat zou het mooi zijn als ieder kind
een eigen verzameling met de mooiste kinderboeken in
zijn/ haar kamer heeft staan – met als resultaat dat
boeken een vaste plaats krijgen in zijn of haar leven.
Om die boekenkast te vullen, bundelen boekhandels en
diverse partners ieder jaar hun krachten om in het
voorjaar een jeugdboek en een prentenboek
beschikbaar te stellen voor een klein bedrag. Hier
werken wij natuurlijk graag aan mee en daarom
hebben alle leerlingen uit groep 1 en 2 dit prachtige
boek ontvangen. En blij dat ze ermee zijn!!!

Belangrijke data:
Maandag 30 mei: nieuwe nieuwsbrief komt uit
Dinsdag 31 mei: zwemmen gr. 3-4
Dinsdag 31 mei: groep 1-2 met SBB op stap
Woensdag 1 juni: schoolreisje gr. 3 t/m 6
Donderdag 2 juni: gr. 3-4 met SBB op stap
Donderdag 2 juni: Doe ##normaal, ouderavond op het VMBO
Maandag 6 juni: 2e Pinksterdag, kinderen vrij
Dinsdag 7 juni: Studiedag, kinderen vrij
Woensdag 8 juni: Oerol voorstelling voor de kinderen
Maandag 13 juni: gr.7-8 op kamp naar Hattem
Maandag 13 juni: Nieuwe nieuwsbrief komt uit
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Boeken verkoop
In de bijlage treft u een uitnodiging aan voor de verkoop van gebruikte leesboeken. Met de
opbrengst kunnen hopelijk vele nieuwe boeken worden gekocht.

Belangrijke data:
Maandag 30 mei: nieuwe nieuwsbrief komt uit
Dinsdag 31 mei: zwemmen gr. 3-4
Donderdag 2 juni: gr. 1-2 met SBB op stap
Donderdag 2 juni: Doe ##normaal, ouderavond op het VMBO
Vrijdag 3 juni: gr. 3-4 met SBB op stap
Maandag 6 juni: 2e Pinksterdag, kinderen vrij
Dinsdag 7 juni: Studiedag, kinderen vrij
Donderdag 9 juni: Oerol voorstelling voor de kinderen
Maandag 13 juni: gr.7-8 op kamp naar Hattem
Maandag 13 juni: Nieuwe nieuwsbrief komt uit

