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Werving nieuwe leerkrachten
In onze vorige nieuwsbrief hebben we de komst van twee nieuwe collega’s kunnen melden. Heel
mooi is het dat na dit bericht, we van verschillende kanten suggesties hebben gekregen voor
woonruimte. We zijn heel blij te kunnen melden dat het probleem van de huisvesting inmiddels is
opgelost. Onze hartelijke dank voor ieders meedenken.
We zijn heel verheugd te kunnen melden dat we erin geslaagd zijn de nog openstaande plekken in
de groepsbezetting ook te kunnen invullen.
Na de zomervakantie zal Bob Schoemaker als zijinstromer starten op CBS Vosserschool. Hij zal
in groep 7/8 van CBS Vossersschool gaan werken. Zowel juf Hester als ook juf Pauline blijven de
leerkrachten van deze groep. Wel krijgen zij door de komst van meester Bob meer gelegenheid
voor hun specialistische taken (Begaafdheid/sociaal emotionele ontwikkeling). Japke Woudwijk
zal de eerste maanden in het nieuwe schooljaar op de vrijdagmorgen de kleuters op CBS ’t Jok
les gaan geven.
Rosalie Starrenburg zal haar eindstage voor de opleiding ‘leerkracht basisonderwijs’ gaan doen
naast Hanny Overal in groep 4/5 van CBS Vossersschool.

Nieuwe juf
Hallo allemaal,
Volgend schooljaar kom ik als leerkracht bij CVPO
Terschelling te werken, daarom stel ik mezelf in deze
nieuwsbrief alvast even voor. Ik ben Ilse de Haan en ik ben
tweeëntwintig jaar. Ik ben in juni afgestudeerd aan de Pabo
en kom uit Leeuwarden. Van jongs af aan kom ik al op
Terschelling en zoals velen vind ik het een prachtig eiland.
Ik ben heel erg blij dat ik na de zomervakantie op CBS 't
Jok in groep 5/6 mag starten en heb er veel zin in! Naast
juf zijn, rijd ik graag paard en vind ik het leuk om hard te
lopen. Ook spreek ik graag af met vriendinnen.
Ik wens jullie een fijne vakantie en tot ziens in augustus!
Groetjes,
Ilse de Haan
In het nieuwe schooljaar zullen de andere nieuwe juffen en meester zich aan jullie voorstellen.

Juf Karin met Pensioen
Vorige week donderdagmiddag nam onze collega Karin Winter afscheid van de leerlingen, ouders
en collega’s van CBS ’t Jok. Alle leerlingen hadden zich buiten verzameld en er was een heel
programma voor juf Karin gemaakt.
Juf Annriëtte sprak als eerste juf Karin toe en memoreerde dat juf Karin sinds 3 januari 1983
werkzaam is bij ons. Zij heeft vanwege deze lange tijd ook verschillende ouders (en collega) als
leerling bij haar in de groep gehad.
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Daarna was het de beurt aan de kleuters, die
heel toneelstuk a.d.h.v. een
prentenboekenverhaal uitbeeldden. Ook de
andere groepen hadden hun aandeel in het
programma, waarbij het woord muziek
verschillende keren genoemd werd en/of als
motief overal in doorklonk.
Nadat het cadeau en de bloemen namens de
leerlingen en de collega’s waren overhandigd, was
het de beurt aan de ouders om afscheid te
nemen van juf Karin.
Vanmiddag neemt zij nog afscheid op CBS Vossersschool.
Karin, bij deze willen we je van harte bedanken voor je inzet de afgelopen jaren! Heel veel succes
met je nieuwe uitdagingen en kom nog eens binnen waaien!
GMR
Vorige week donderdag heeft onze GMR haar laatste vergadering van dit schooljaar gehouden.
Het werd een vergadering in twee delen. Nadat we de inhoudelijke onderwerpen waren besproken
(o.a. de schoolgids, de formatie, het protocol Schoolzwemmen) werd het overleg voortgezet bij
de Brandaris. Daar hebben we onder het genot van een heerlijke maaltijd afscheid genomen van
Hanneke Roos en Marijke Collens. Beiden zijn jarenlang lid geweest van onze GMR en traden nu
af. We verliezen in hen twee gewaardeerde leden met ruimte ervaring. Marijke en Hanneke, ook
via de nieuwsbrief bedanken we jullie voor jullie grote inzet.
Gelukkig zijn er vervangers gevonden. Namens CBS ’t Jok zal Nienke de Vries en namens CBS
Vossersschool zal Jan Kwint de opgevallen plaatsen gaan innemen.
We wensen hen van harte welkom in onze GMR.

Nieuwsbrieven
Komend schooljaar zullen de nieuwsbrieven iedere 14 dagen op maandag verzonden worden. De
eerste nieuwsbrief vormt een eenmalige uitzondering op deze regel. De eerste nieuwsbrief komt
vrijdag 20 augustus uit.

Afscheid groep 8
Gisteren en vandaag hebben de leerlingen van groep 8 van
onze beide scholen afscheid genomen van hun basisschool.
Wij vinden dit iedere keer weer bijzonder hoe dit wordt
gedaan. Ouders nemen het voortouw en bedenken ieder jaar
weer een prachtig programma, waarmee zij hun kinderen en
leerkrachten een onvergetelijke dag bezorgen.
Zo’n afscheid wens je ieder kind toe!
We bedanken onze ouders voor hun inzet en betrokkenheid
bij onze leerlingen en scholen.
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Als gevolg van het verlaten van de basisschool van hun kind, nemen wij ook afscheid van enkele
ouders, voor wie ook hun basisschooltijd nu voorbij is. Ook hen bedanken wij voor hun jarenlange
betrokkenheid en inzet. Wij waarderen dat zeer.

Lezen is fijn!
Vandaag (donderdag 8 juli) krijgen alle leerlingen van onze beide
scholen een leesboek als cadeautje mee naar huis. We hebben
ervoor gekozen om verschillende titels aan te schaffen, zodat de
kinderen onderling kunnen ruilen.
We wensen iedereen veel leesplezier toe!!
En …. stuur ons een foto waar en hoe je aan het lezen bent!
(piet.vankesteren@cvpot.nl)
Na de vakantie zullen we van de ontvangen foto’s een prachtige
overzicht maken.
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Gymtijden
De gymtijden zijn dit schooljaar ook anders. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben op
maandag gym. De groepen 1 en 2 gymmen op woensdag. Op vrijdag gaan de groepen 3 en 4 naar de
Stoek voor hun gymles van juf Arine.

Verhuizen
Wessel Huurnink gaat ons verlaten. Hij gaat verhuizen naar Joure en gaat daar naar een nieuwe
school. Wessel, en ouders, heel veel succes en kom nog eens langs.
Na de zomervakantie zal Amalia Koopal bij ons op school komen. Ze verhuist vanuit Franeker naar
Terschelling en komt in groep 4.

Ouderraad
De ouderraad is op zoek naar twee nieuwe ouders om de geleding te versterken. Wanneer u het
leuk lijkt of u wilt meer informatie dan kunt u zich melden bij een van de ouders van de
ouderraad.

Vrijwilligers
De gezamenlijke bibliotheek krijgt een nieuwe plek op ’t Jok. We zijn nu op zoek naar
vrijwilligers die willen helpen verven van de ruimte. Dit moet voor 23 augustus klaar zijn. Wilt u
helpen dan kunt u zich aanmelden bij Klasien.

Belangrijke data
Donderdag 8 juli: Rapporten en ouderkalenders mee
Vrijdag 9 juli: start zomervakantie 11.45 uur voor iedereen
Vrijdag 20 augustus: nieuwe nieuwsbrief komt uit
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Schooltijden
Vanwege corona hebben we afgelopen jaar andere schooltijden gehad. Komend schooljaar
beginnen we weer om 8.30 uur. De eerste bel gaat om 8.25 uur, de kinderen mogen dan naar
binnen, en de 2e bel gaat om 8.30 uur. We komen om 14.15 uur uit.

Gymtijden
De gymtijden zijn dit schooljaar ook anders. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben op
maandag gym van meester Pieter. De groepen 1 en 2 gymmen op woensdag en hebben dan gym van
juf Arine. Op donderdag hebben de groepen 3 t/m 8 gym van juf Arine.

Belangrijke data
Donderdag 8 juli: Rapporten en ouderkalenders mee
Vrijdag 9 juli: start zomervakantie 11.45 uur voor iedereen
Vrijdag 20 augustus: nieuwe nieuwsbrief komt uit

