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GMR/bestuur: 
Het is de gewoonte dat onze GMR (= gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) en het bestuur 

twee keer in een schooljaar gezamenlijk vergaderen. 

Op 26 mei jl. was dit weer het geval. Nog steeds als gevolg van de corona-pandemie werd deze 

vergadering online gehouden. Voor wat betreft reistijd en de eigen stoel is dat heel prettig; voor 

het intermenselijk contact en de discussies is dat minder. We hopen dat de volgende vergadering 

in het nieuwe schooljaar weer live kan. 

Op deze vergadering kwamen de volgende punten aan de orde: 

- Onderwijs in coronatijd. De verschillende ervaringen zijn gedeeld. Genoemd is dat het 

lastig is voor m.n. volwassenen om de verschillende beperkingen in acht te blijven nemen. 

Dit zal in een volgende nieuwsbrief onder de aandacht worden gebracht; 

- Nationaal Programma Onderwijs. Het Ministerie van Onderwijs heeft extra subsidies 

beschikbaar gesteld voor het onderwijs om de gevolgen van corona op het onderwijs en 

de ontwikkeling van de leerlingen effectief aan te pakken. De komende weken wordt dit 

voor onze scholen verder uitgewerkt; 

- Jaarverslag en – rekening 2020 van de schoolvereniging zijn behandeld. Officieel zullen 

deze stukken op de Algemene Leden Vergadering (ALV) aan de orde komen. Het bestuur 

hoopt dat in het najaar het mogelijk is om de ALV te houden. Zodra hierover meer 

bekend is, zal dit gecommuniceerd worden;  

- Samenstelling bestuur. Gemeld wordt dat op de eerstvolgende ALV ons bestuurslid 

Noushka Lammers aftredend en niet herkiesbaar is. Het bestuur zoekt dus een 

kandidaat; 

- Kennismaking met de nieuwe burgemeester, tevens wethouder van Onderwijs, mw. 

Caroline v.d. Pol. Het bestuur heeft onlangs kennis met haar gemaakt; 

- Formatie schooljaar ’21 – ’22. Voor beide scholen zal er weinig veranderen. Wel zijn er 

vacatures ontstaan door o.a. het vertrek van Sandra v.d. Wal (onderwijsassistent), Karin 

Winter (pre-pensioen) en het zwangerschapsverlof van Mirije v. Urk. De werving is in 

volle gang, maar ook voor ons is het duidelijk merkbaar het (landelijk) tekort aan 

leerkrachten en het woningtekort op Terschelling. 

Verder is gemeld dat de vacatures in de GMR (afscheid Hanneke roos en Marijke Collens) 

waarschijnlijk zijn ingevuld. Wanneer dit definitief is, zal dit worden gemeld in de nieuwsbrief. 

 

Samenstelling schoolteams 
Iedereen zal gemerkt hebben dat na de meivakantie het verlof van Annemay (CBS ’t Jok) is 

afgelopen. Wel neemt zij tot aan de zomervakantie op de maandag en vrijdag ouderschapsverlof 

op.  Op die dagen werkt Japke voor haar. 

Als gevolg van het vertrek van Sandra v.d. Wal werkt Japke op de dinsdag, woensdag en 

donderdag nu op de Vossersschool.  

 

Afscheid Sandra 
Op maandagmiddag 31 mei hebben de leerlingen en collega’s afscheid 

genomen van Sandra v.d. Wal (onderwijsassistent). Sandra blijft wel in beeld 

bij ons, omdat zij al werkt bij Prokino in de brede school en daar meer gaat 

werken. 

De leerlingen en de collega’s hebben met een bloemenhulde afscheid genomen 

van Sandra. Namens de collega’s ontving zij grote vazen (voor de bloemen), 

een gieter (ook nodig voor de bloemen) en een cadeaubon. Ook was er een 
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afscheidslied voor haar gemaakt, dat uit volle borst door iedereen werd gezongen.  

Ook via deze nieuwsbrief wensen we Sandra veel succes!  

 

Vakanties 
Regelmatig komt de vraag van ouders hoe de vakanties vallen omdat de rooster voor volgend jaar 

gemaakt moeten worden. Op de website van de school staan de vakantieroosters voor schooljaar 

2021-2022 en schooljaar 2022-2023. 

 

Schoolzwemmen 
Tot aan de zomer zullen alle groepen nog een keer zwemmen. Wat er in de jaarkalender staat 

komt te vervallen. Onderstaande zijn de juiste data en groepen die gaan zwemmen. 

Dinsdag 8 juni: geen schoolzwemmen 

Dinsdag 15 juni: gr. 7 en 8 

Dinsdag 22 juni gr. 3 en 4 

Dinsdag 29 juni: gr. 5 en 6 

 

Schoolkamp 
Door Corona gaat het schoolkamp in Hattem niet door. De leerkrachten van beide groepen 7 en 8 

hebben daarom een kamp georganiseerd op het eiland. Vanaf morgen, dinsdag 8 juni, t/m 

donderdag 10 juni zullen de kampen plaatsvinden. 

 

Corona maatregelen 
Langzamerhand komen er steeds meer versoepelingen in Nederland maar…...  Voor het 
basisonderwijs veranderd er nog niet zo veel. De richtlijnen uit de protocollen van het basisonderwijs 
zijn niet meer in lijn met de versoepelingen die in de rest van Nederland worden doorgevoerd. Zo 
mogen er nog geen groepen samengevoegd worden, moeten pauzes gescheiden zijn en mag er niet 
samen gegymd en gezwommen worden. De PO-Raad heeft hier aandacht voor gevraagd in 
gesprekken met het ministerie van OCW. We hopen nu dat er eind van de maand voor het 
basisonderwijs ook versoepelingen komen. Zodra hier iets over bekend is delen we dit met jullie. 

 

Cito Eindtoets groep 8 
Dinsdag 25 mei kregen we de uitslagen van de Cito eindtoets. Alle kinderen hebben inmiddels de 

uitslag gekregen middels een ouder-kind gesprek. De schoolscore kwam voor beide scholen  boven 

het landelijk gemiddelde uit.  

 

Rapporten 
We hebben nog niet alle rapporten terug op school. Wilt u ze aan uw kind(eren) meegeven naar 

school?  
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Schoolfruit 
Vorige week was de laatste week dat er schoolfruit geleverd is. Vanaf volgende week moeten de 

kinderen iedere dag zelf fruit meenemen voor in de ochtend pauze. We hopen volgend schooljaar 

weer mee te kunnen doen met de actie.  

 

Schoolreisje 
De kinderen van de groepen 1-2 gaan dinsdag 22 juni op schoolreis. 

 

SBB 
De groepen 1-2 en 3- 4 zijn afgelopen week met de boswachter op pad geweest. Beide groepen 

gingen op zoek naar mossen, plantjes en mieren.  Voor beide groepen een zeer geslaagde middag. 

 

 
 

Belangrijke data 
Dinsdag 8 juni: Kamp gr. 7-8 

Woensdag 9 juni: Kamp gr. 7-8 

Donderdag 10 juni: Kamp gr. 7-8 

Dinsdag 15 juni: Zwemmen gr. 7 en 8 

Maandag 21 juni: Nieuwe nieuwsbrief 

Dinsdag 22 juni: Schoolreisje groepen 1 en 2 
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SBB 
Afgelopen vrijdag zijn de groepen 3 en 4 met boswachter Wanda op stap geweest. De kinderen 

moesten in tweetallen zoeken naar lucifersmos en kleine dieren. Onder begeleiding van een 

klasgenoot, met je ogen dicht, op blote voeten door de natuur is best spannend! Er werden vele 

gekke structuren gevoeld aan de voeten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op stap met de kleuters van de Vossersschool 
De kleuters van de Vossersschool werken over het thema ‘Helden'. We hebben al gewerkt over 

de politie en zijn nu bezig met de ambulance. In de klas worden onder andere boeken voorgelezen 

en de mooiste werkjes gemaakt over dit thema. We leren ook heel veel door een kijkje te nemen 

bij deze helden. Zo hebben we al een bezoekje gebracht aan het politiebureau en zijn we bij de 

ambulancestandplaats geweest. Wat was het interessant! De komende weken gaan we ook nog 

over de brandweer werken. Alle betrokken partijen die dit hebben mogelijk gemaakt; heel 

hartelijk dank!  
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Schoolfruit 
Afgelopen week was de laatste week dat er schoolfruit geleverd is. Vanaf volgende week mogen 

de kinderen op maandag een koekje mee en van dinsdag t/m vrijdag nemen ze fruit mee naar 

school voor in de ochtend pauze. 

 

Schoolreisje 
De kinderen van de groepen 3 t/m 6 gaan donderdag 24 juni op schoolreisje op het eiland. Wat 

ze gaan doen blijft nog even geheim. 

 

Belangrijke data 
Dinsdag 8 juni: Kamp gr. 7-8 

Woensdag 9 juni: Kamp gr. 7-8 

Donderdag 10 juni: Kamp gr. 7-8 

Dinsdag 15 juni: Zwemmen gr. 7 en 8 

Maandag 21 juni: Nieuwe nieuwsbrief 

Donderdag 24 juni: Schoolreisje groepen 3 t/m 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


