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Juf Tsjitske 
Vanaf donderdag 1 september kom ik de lessen voor godsdienstig vormingsonderwijs op de Wiekslag 
geven. Graag stel ik me even aan jullie voor.  
Ik ben Tsjitske Kok en woon samen met mijn man en 3 zonen in 
Veenendaal. Onze jongens zitten in groep 5,7,& 8.  
Wij zijn graag buiten op de fiets of zijn binnen ideetjes aan het 
uitwerken. Ook houd ik van lezen, Engelse kostuumdramaseries 
kijken en jam maken. We zijn lid van een jonge kerkelijke 
gemeenschap in Veenendaal.  
Sinds 5 jaar geef ik met veel plezier GVO lessen op scholen voor 
openbaar onderwijs in de regio. Ik vertel bijbelverhalen en denk 
met de kinderen na over wat zij belangrijk vinden in het leven en 
wie ze zijn of willen worden als mens. We doen soms spellen over 
het onderwerp, een andere keer spelen we het verhaal na of verzinnen zelf iets. Door wat af te 
wisselen komen zoveel mogelijk manieren van leren aan de beurt. We zijn allemaal verschillend en ik 
probeer ook met de werkvormen in de lessen te laten zien dat dat iets moois is en dat we daar 
allemaal rijker van worden.  
Als je vragen hebt aan mij of over iets waar je kind mee thuis komt, neem dan gerust contact met me 
op via kok.zon@gmail.com.  
 
Hartelijke groeten, 
 
Tsjitske Kok 

Groente/fruit of koekdag??? 
Dit jaar nemen de kinderen op maandag, dinsdag en donderdag fruit of groente mee, op de 
woensdag en de vrijdag mogen ze i.p.v. fruit/groente ook een koek meenemen. Iedere dag mogen ze 
iets te drinken meenemen. 
We gaan ook weer inschrijven voor de gratis verstrekking van groente en fruit, maar het is afwachten 
of we dit schooljaar weer worden ingeloot. 

Inschrijfformulieren 
In deze dagen kan het zijn, dat uw oudste kind bij ons op school een inschrijfformulier mee naar huis 
neemt voor een jonger broertje of zusje. 
Wilt u dit formulier ingevuld meegeven naar school? Wij hebben dan zicht op wanneer wie gaat 
komen.  
Mocht u voor het jongere kind onverhoopt voor een andere school kiezen, dan horen wij dit ook 
graag. 



Informatie avond 
Op dinsdagavond 6 september om  19.45 uur staat de koffie klaar voor een informatie avond op 
school. 
Wij hebben de ideeën uit vorige avonden met ouders en team zoveel mogelijk meegenomen in het 
jaarplan voor dit schooljaar. Dit jaarplan zullen we presenteren aan u. Natuurlijk is dit een levend 
document, dus schroom niet om ons van feedback te voorzien! 
Na het algemene deel, kunt u in de verschillende groepen kennis maken met de nieuwe methodes. In 
groep 1/2 is dit de methode Kleuterplein, in groep 3/4 gaat het om de methodes Lijn 3, Klinkers en 
Taal Actief. In groep 5/6/7/8 om de methodes Klinkers en Taal Actief. Ook met vragen over andere 
vakken kunt u dan bij de groepsleerkrachten terecht. 
Heeft u vragen over uw eigen kind, dan bestaat de mogelijkheid om hier met de leerkracht een 
afspraak op een ander tijdstip voor te maken. 

Gym 
Op vrijdag hebben alle groepen gym. Wilt u zorgen dat de gymschoenen en gymkleding weer in de 
kluisjes komt te liggen? 
In groep 1/2 hebben de kinderen alleen gymschoenen nodig. Als de kinderen nog niet kunnen 
strikken, geeft u dan schoenen met klittenband mee? 
 

Op zoek naar……. 
Reststukken hout (kleine stukjes) 
Tijdschriften, om in te knippen, maar ook om lekker in te kunnen lezen 
Spijkers 
Hamers 
Deze spullen kunt u inleveren bij de juf van uw kind. 

Overblijf  
Heeft u zich al ingeschreven voor de overblijf bij Buitenpret? 
In de vakantie heeft u mail gekregen met een inschrijfformulier. Deze 
zijn ook op school op te halen. 
Graag zo spoedig mogelijk het formulier retour op school of 
rechtstreeks naar Buitenpret. 
 

 



Jarige jobs en Jetten 
 
 

 
            
   
 
 
  2 september Bo  groep 8 
  5 september Jan  groep 7 
  13 september  Thorben groep 1 
  19 september Izzie  groep 4 
  7 oktober Lenna  groep 8 
  18 oktober Eline  groep 5 
  28 oktober Macy   groep 2 
 
 

 
 
 
 


