
 

 

PRINSES MARGRIETSCHOOL 
Dennenweg 4, 8881CJ West Terschelling tel. (0562 798004) 

www.prinsesmargrietschoolterschelling.nl  
 
 

 
                                        West-Terschelling, 26-8- 2016 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Het nieuwe schooljaar gaat beginnen.  Wij zijn er klaar voor. 
V.l.n.r: juf Ineke, juf Tessa, juf Anna, juf Eke, juf Esmé, Juf Janneke, juf Vera en juf Sandra. 
Juf Bineke staat niet op de foto. Zij is helaas ziek geworden in de vakantie en haar herstel zal 
enige tijd duren. Juf Anna vervangt haar tot ze weer helemaal beter is.  
 
 

 
 
Alle data voor het komende schooljaar staan al sinds de zomervakantie op onze website. 
Heeft u ze kunnen vinden? De belangrijkste gegevens zet ik ook in deze nieuwsbrief en de 
nieuwe ouderjaarkalender krijgt u zeer binnenkort. 
 
We nodigen u uit op onze jaarlijkse Nieuwjaarsborrel op woensdag 31 augustus om 13.45 
uur. We toasten met alle kinderen, team en ouders op een mooi, nieuw schooljaar en we 
hebben een activiteit in de klas van uw kind(eren). 
 

http://www.prinsesmargrietschoolterschelling.nl/
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De informatieavonden vinden plaats in de 2e schoolweek zodat we u uitgebreid kunnen 
informeren over het Next Level schoolconcept en de nieuwe groepsindelingen. 
 
Levelgroep 1/2/ 3:  donderdag 8 september   19.00 - 20.15 uur 
Levelgroep 4/5/6:   donderdag 8 september   20.15 - 21.30 uur 
Levelgroep 7/8:       dinsdag 6 september         19.30 - 20.45 uur 
Wij gaan ervan uit dat er van ieder kind een ouder aanwezig is. 
 
De kennismakingsgesprekken vinden plaats tussen 12 en 22 september.  Dit jaar zijn de 
kinderen vanaf groep 3 hierbij ook welkom. De gesprekken zullen na schooltijd plaatsvinden 
zodat kinderen ’s avonds niet mee naar school hoeven. 
Op school hangen vanaf maandag 29 augustus intekenlijsten bij de klas zodat u zelf een 
moment kunt kiezen dat u het beste past. 
 
Informatie over het vijf-gelijke-dagenmodel. 
 
Schooltijden: 
De 1e bel gaat om 8.25 uur. Ouders kunnen de kinderen van levelgroep 1/2/3 naar het 
welkomstlokaal  brengen. Dit is het oude lokaal van groep 3 /4.  
De levelgroepen  4/5/6 en 7/8 gaan zelf de klas in. Afscheid nemen kan in hal. 
Om 8.30 uur gaat de 2e bel en starten de lessen.  
Om 14.15 uur is de schooldag afgelopen. (Op vrijdag zijn de kleuters om 12.00 uur vrij.) 
Kinderen komen dan groepsgewijs met de eigen leerkracht naar buiten. Kinderen die op de 
fiets zijn halen hun fiets uit het rek, kinderen die lopend zijn, lopen met de leerkracht mee 
naar het hek. 
 
Eten en drinken: 
Alle kinderen krijgen de gelegenheid rond 10 uur hun fruit/koek te eten en wat te drinken. 
Dit kan aan de eigen tafel, in de kring of in groepjes. We adviseren drinken mee te geven in 
een goed afgesloten beker en fruit of groente om hiermee gezond gedrag te bevorderen en 
de afvalberg met pakjes zo klein mogelijk te houden.  
 
Brood eten en drinken: 
Voor de lunch kunt u uw kind een broodtrommel met brood  meegeven in een stevige tas. 
Het is aan u wat uw kind graag op de boterham wil. Onze regel hierin is dat er geen koek en 
snoep meegegeven wordt. Ook mag uw kind een goed afgesloten beker met eigen drinken 
meenemen. Ook hier bepaalt u zelf wat u uw kind meegeeft. Onze regel is dat we geen 
frisdranken als cola en sinas willen.  Wilt u ook een theedoek meegeven. Deze leggen de 
kinderen op tafel en hier zetten ze hun eten en drinken op. 
Er wordt aan tafel gegeten. Het is aan de leerkracht hoe zij dit organiseert. Er wordt tijdens 
de lunch geen tv gekeken. We geven kinderen ruimschoots de gelegenheid hun lunch te 
nuttigen.  
 
U kunt een melkabonnement afsluiten. Uw kind krijgt dan dagelijks een beker verse melk. U 
geeft een lege beker met deksel mee naar school en hier schenken wij de melk in. 
Maandag hangen er lijsten op de deur van de groep waarop u kunt intekenen voor een 
melkabonnement. De prijs voor een jaarabonnement is 40 euro. 
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Na het eten gaan de kinderen naar buiten en is er toezicht van leerkrachten van beide 
scholen. 
 
 
                                            Schooltijden 

Groep 1 t/m 8  

   ma, di, woe, do, vrij 
Groep 1 /2 is op vrijdagmiddag 

om 12.00 vrij. 

8.30  -   14.15  uur 

 
                                                 Gymtijden 

Dinsdagmiddag 12.30 – 13.15 uur spelles 
Groep 3 /4 als er geen 
zwemles is 

 13.30-14.15 uur groep 7/8 

  

Donderdag 09.15-10.00  uur groep 1/2 

 10.30-11.15  uur groep 3/4 

 11.15-12.00 uur  groep 5/6 

 12.30-13.15 uur  groep 7 

 13.15-14.15 uur groep 8 

  

Vrijdag 13.30-14.15 groep 3/4/5/6 

  

 
Tot aan de herfstvakantie zullen de gymlessen voor groep 3 t/m 8 op donderdag zo vaak 
mogelijk buiten zijn, afhankelijk van het weer. 
De vakleerkracht bepaalt rond  8.00 uur ‘s morgens  of het binnen of buiten wordt. 
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De kleuters  gymmen gewoon in de sporthal, na de pauze gaan we naar buiten: 
10.15-11.15 uur:  groep 3/4 loopt met juf Arine en juf Sandra naar de oude jachthaven in de 
pauze. 
11.15-12.00 uur:  groep 5/6 buitengym bij de jachthaven of in het bos. De kinderen lopen 
met juf Arine mee terug naar school. Ze verkleden zich op school  of hebben al sportkleding 
aan. 
12.30 -13.15 uur : groep 7 gymt op het oude voetbalveld. Deze groep komt op de fiets naar 
school en fietst onder begeleiding naar het sportveld. Ze fietsen met een leerkracht mee 
terug naar school. 
13.15-14.15 uur: groep 8 fietst met de leerkracht naar oude voetbalveld en na afloop van de 
les buiten mogen de kinderen zelf naar huis fietsen. 
 
Bij het buiten gymmen moeten de kinderen goede schoenen dragen. Slippers zijn niet 
toegestaan. 
Omdat niet altijd duidelijk is of het binnen of buiten gymmen is vragen we de kinderen om 
zowel voor binnen als buitengym de juiste kleding en schoeisel mee te nemen of al in 
sportkleding naar school te komen en op de fiets. 
 
 

Zwemlessen 
Datum Week groep 

Di 30 augustus 2016 35 Groep 3/4  

Di 6 September 2016 36 Groep 3/4 

Di 13 September 2016             37 Groep 7/8 

Di 20 September 2016 38 Groep 3/4 

Di 27 September 2016 39 Groep 3/4 

Di 4 oktober 2016 40 Groep 5/6 

Di 11 oktober 2016 41 Herstvakantie 

Di 18 oktober 2016 42 Herfstvakantie 

Di 25 oktober 2016 43 Groep 3/4 

Di 1 November 2016 44 Groep 5/6 

Di 8 November 2016 45 Groep 3/4 

Di 15 November 2016 46 Groep 3/4 

Di 22 November 2016 47 Groep 7/8 

Di 29 November 2016 48 Groep 3/4 

Di 6 December 2016 49 Groep 3/4 

Di 13 December 2016 50 Groep 5/6 

Di 20 December 2016 51 Groep 3/4 

Di 27 December 2016 52 Kerstvakantie 

Di 3 januari 2017 1 Kerstvakantie  
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Vakantierooster P.O. 2016-2017 

Herfstvakantie za 8 oktober t/m zo 23 oktober 2016 

Kerstvakantie  za 24 december 2016 t/m zo 08 januari 2017 

Voorjaarsvakantie za 18 februari t/m zo 26 februari 2017 

Goede Vrijdag en Pasen vrij 14 april t/m ma 17 april 

Meivakantie za 22 april t/m zo 30 april 2017 (inclusief 
Koningsdag) 

Bevrijdingsdag Vrij 5 mei 2017 

Hemelvaart do 25 mei t/m zo 28 mei 2017 

Pinksteren ma 5 juni 2017 

Zomervakantie  za 22 juli t/m zo 3 september 2017 
 Studiedagen personeel 

De kinderen hebben geen school 
Vrijdag  7 oktober 2016 
Maandag 9 januari 2017 
Woensdag t/m vrijdag 15-16-17 februari 2017 
Vrijdag 2 juni 2017 
Maandag 26 juni 2017 
 

 
 
Tot zover alle informatie die nodig is om het schooljaar te starten. 
Als laatste: maandagmorgen staat de koffie/thee klaar voor alle ouders. 
Ik wens iedereen een fijn weekend en tot maandag. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Esmé Bijlsma 
Locatiedirecteur 
 

 
 
 
 

 


