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Werving nieuwe leerkrachten 
Als vervolg op onze advertentie voor nieuwe leerkrachten is er een sollicitatiecommissie 

gevormd, bestaande uit vertegenwoordigers van de medezeggenschapsraden, de schoolteams en 

de directie.  

Deze commissie heeft uit de binnengekomen reacties een zestal gesprekken gevoerd en we zijn 

erg blij dat we twee nieuwe collega’s hebben kunnen benoemen. Kolinda Mollema en Ilse de Haan 

zullen na de zomervakantie op onze scholen komen werken. We zien uit naar hun komst. 

Een lastig punt is nog op te lossen, namelijk huisvesting. Dit probleem is eilandbreed bekend. We 

staan open voor alle tips. Gezocht wordt woonruimte voor Kolinda en haar partner en voor Ilse. 

Annriëtte ontvangt graag de tips. 

 

Groepsindeling schooljaar ’21 – ‘22 
In samenspraak met de collega’s zijn we tot de volgende groepsindeling gekomen. We hebben nog 

enkele gaten in te vullen, waardoor we nu nog niet de exacte werkdagen van de collega’s kunnen 

doorgeven. Maar het onderstaande raamwerk staat vast. 

 CBS 't Jok 

Na de zomervakantie krijgen we op onze scholen te maken met enkele wijzigingen als gevolg van 

de pensionering van Karin Winter en het zwangerschapsverlof van Mirije v. Urk. Na haar verlof 

zal Mirije weer terugkeren bij ons.   

We gaan het komend schooljaar weer in vier groepen werken. 

De bezetting ziet er als volgt uit: 

- groep 1/2: Sietske Hiemstra en …. 

- groep 3/4: Klasien Broersma en Marjan Hoeve  

- groep 5/6: Ilse de Haan als vervangster van Mirije v. Urk 

- groep 7/8: Dagmar v. Dijk en Nienke Zorgdrager 

- Onderwijsassistent: Annemay v. Roosmalen (maandagochtend t/m donderdagochtend en  

1 middag) en Japke Woudwijk (vrijdagmorgen) 

- Bewegingsonderwijs: Arine v.d. Zee 

- Intern begeleider: Regina Orsel  --> meestal op dinsdag op school aanwezig.  

- Directeur: Annriëtte v. Duyvenbode/Piet v. Kesteren  

Daarnaast zullen Hester Kootstra (talentontwikkeling) en Pauline de Bakker (gedragsspecialist) 

met leerlingen op school werken en/of de leerkrachten ondersteunen. 

  

 CBS Vossersschool 

Als gevolg van de pensionering van Karin Winter zal er t.o.v. dit schooljaar een wijziging zijn in de 

bezetting van de kleutergroepen. 

- twee kleutergroepen: Lorie Bakker, Sigrid Kooijman en Kolinda Mollema.  

- groep 3: Eline Terpstra en …… 

- groep 4/5: Hanny Overal en ….. 

- groep 5/6: Pieter Groot  

- groep 7/8: Hester Kootstra en Pauline de Bakker  

- Onderwijsassistent: Japke Woudwijk --> maandagmorgen t/m donderdagmorgen (de 

ochtenden) 

- Bewegingsonderwijs: Arine v.d. Zee 

- Intern begeleider: Regina Orsel --> meestal op woensdag op school aanwezig  

- Directeur: Annriëtte v. Duyvenbode/Piet v. Kesteren  
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Daarnaast zullen Hester Kootstra (talentontwikkeling) en Pauline de Bakker (gedragsspecialist) 

met leerlingen op school werken en/of de leerkrachten ondersteunen. 

 

Verder zullen op beide scholen stagiaires het komend schooljaar onze teams versterken, zodra 

duidelijk is in welke groep die komen laten we het u weten.  

De nieuwe collega's zullen zich binnenkort voorstellen aan de leerlingen en via de nieuwsbrief aan 

de ouders.  

Mocht u over bovenstaande nog vragen hebben dan kunt u die stellen aan Annriëtte. 

 

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 22 juni gr. 3 en 4 

Dinsdag 29 juni: gr. 5 en 6 

 

Dalton bestuur op Terschelling 
Afgelopen vrijdag was het regiobestuur van Dalton Friesland op bezoek op Terschelling. Juf 

Sietske, zit in dit regiobestuur, had een leuk programma bedacht voor deze dag. Naast een 

bezoek aan CBS ’t Jok stond de dag verder in het teken van afscheid van 2 bestuursleden.  

Ondanks het weer was het een leuk bezoek. 

 

Zomer bibliotheek 
 

Lekker lezen op het strand? Of een luisterboek voor in de auto? Speciaal voor kinderen die nog 

geen ervaring hebben met de bieb, heeft Jeugdbibliotheek.nl de zomeractie Boek ‘n Trip! Met de 

online Bibliotheek-app beleeft je kind in juli en augustus gratis de leukste e-books en 

luisterboeken op een telefoon of tablet. Hoe werkt het? Vanaf 1 juli ontdek je de selectie 

zomerboeken per leeftijdscategorie en download je ze in de online Bibliotheek-app.  

Geen gedoe: je hoeft er niet voor naar de bibliotheek, geen lid te worden en ook niet te zeulen 

met boeken. Zo beleeft je kind tijdens de vakantie de spannendste avonturen en voorkom of 

verhelp je ook meteen een leesachterstand. Leuk, en handig! Lees en luister nu via de online 

Bibliotheek-app 
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Ouder-kindgesprekken 
Volgende week worden de laatste ouder-kindgesprekken van dit schooljaar gehouden. Morgen 

krijgt u van de juffen, in de groepsapp, de dag en tijd door. Komt de dag of tijd u niet zo goed 

uit, dan kunt u onderling wisselen. 
 

Corbooma 
De kinderen hebben meegedaan aan een klein kunstproject: Corbooma ipv corona. 

Er zijn nl mondkapjes getekend voor de zogenaamde ziekte van de bomen. Dit virus wordt 

namelijk overgedragen door rondslingerende mondkapjes in de natuur. De tentoonstelling is te 

zien langs de kabouterroute in het bos van Hoorn van 19 juni tot 5 juli. Veel plezier! 

 

Belangrijke data 
Dinsdag 22 juni: schoolreisje gr.1-2 

Dinsdag 22 juni: zwemmen groepen 3 en 4 

Woensdag 23 juni: STUDIEDAG TEAM, KINDEREN VRIJ 

Donderdag 24 juni: groepen 1 t/m 8 naar het Behouden Huys  

Donderdag 24 juni: Bestuursvergadering 

Week van 28 juni: ouder-kind gesprekken 

Dinsdag 29 juni: groep 7-8 met SBB op stap 

Donderdag 1 juli: Schoolkrant mee 

Donderdag 1 juli: GMR vergadering 

Vrijdag 2 juli: groep 5-6 met SBB op stap 

Maandag 5 juli: Doemiddag gr. 8 op VMBO 

Woensdag 7 juli: Nieuwe nieuwsbrief komt uit 

Donderdag 8 juli: Rapporten en ouderkalenders mee 

Vrijdag 9 juli: start zomervakantie 11.45 uur voor iedereen 
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 Project: een milieu vriendelijke woning 
Afgelopen weken zijn wij druk bezig geweest met de opdracht ‘ontwerp een milieu vriendelijke 

woning’. Best een hele uitdaging! Wat is namelijk een milieuvriendelijke woning? Welke 

onderdelen horen er eigenlijk bij het bouwen van een huis? Gelukkig heeft Juf Hester zelf een 

klushuis, dus konden wij verschillende onderdelen zoals isolatie en elektra in een echt huis (toen 

nog bouwval) bekijken. Samen met de boeken van ‘Wille Wete’ en filmpjes hebben wij na hard 

werken ons eigen huis gemaakt! Met zonnepanelen, lampjes, riolering en een geheel interieur!  

 

 

 

    
 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data 
Maandag 21 juni: groepen 1 t/m 5 naar het Behouden Huys 

Dinsdag 22 juni groepen 5 t/m 6 naar het Behouden Huys 

Dinsdag 22 juni: zwemmen groepen 3 en 4 

Woensdag 23 juni: STUDIEDAG TEAM, KINDEREN VRIJ 

Donderdag 24 juni: Schoolreisje groepen 3 t/m 6 

Donderdag 24 juni: Bestuursvergadering 

Vrijdag 25 juni: groep 5-6 met SBB op stap 

Week van 28 juni: ouder-kind gesprekken 

Donderdag 1 juli: GMR vergadering 

Maandag 5 juli: Doemiddag gr. 8 op VMBO 

 

Woensdag 7 juli: Nieuwe nieuwsbrief komt uit 

Donderdag 8 juli: Rapporten en ouderkalenders mee 

Vrijdag 9 juli: start zomervakantie 11.45 uur voor iedereen 


