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                                                 West-Terschelling, 13-12-2016 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Sinterklaas hebben we uitgezwaaid en de ouderraden hebben de school alweer in kerstsfeer 
omgetoverd. De kerstvakantie komt er bijna aan. De tijd vliegt en het lijkt wel of die steeds sneller 
gaat……… 
 
5 gelijke dagen model 
Op donderdag 17 november was er een inloopochtend. Een groot aantal ouders van beide scholen 
heeft onze ‘barometer’ ingevuld. Het werd duidelijk zichtbaar dat de meeste ouders en kinderen 
tevreden zijn over het 5-gelijke dagen model en het eten op school. Er blijven ouders en kinderen, 
die het jammer vinden dat ze niet meer gezamenlijk hun broodje kunnen eten of kinderen die het 
‘relaxen’  tussen de middag heerlijk vonden en dit nu missen.  
Een grote wens van de kinderen wasl om een tosti-dag te hebben in de groepen. Dankzij een bijdrage 
van de ouderraad en een sponsoring van de Blokker hebben we 3 mooie tosti-ijzers kunnen kopen en 
elke groep heeft 1 dag in de week tosti-dag, mmmmmmmmmmm.  Blokker; BEDANKT!!!! 
 
Voorlezen 
Houd je van lezen en voorlezen?  
Dan nodigt Staatsbosbeheer je uit om voor te lezen in de Staatsbosbeheerschuur.  
In de schuur zullen tijdens de kerstvakantie op verschillende tijdstippen verhalen verteld worden.  
Op 24 december om 14.00 uur is de opening van de Verhalenschuur en hierbij mogen  kinderen een 
stukje voorlezen.  
Het gaat om 5 tot 10 minuten per kind. Het liefst een stukje uit een boek over de natuur, een ander 
leuk kort (kerst-)verhaal mag natuurlijk ook.  
Hierbij is iedereen uitgenodigd, dus familie en vrienden zijn van harte welkom om mee te komen 
naar de schuur in Lies.  Reacties graag naar M.bos@staatsbosbeheer.nl ( Meyndert).  
 
 
Verkeersveiligheid 
De kinderen komen nu ’s ochtends naar school als het nog donker is. Daarom vragen we u weer om 
alert te zijn op de verkeersituatie rond school.  

 Stop niet op de gele tegels met uw auto. Laat hier geen kinderen in/uitstappen 

 Parkeer uw auto in de daarvoor bestemde vakken 
 Controleer de verlichting van de fietsen van uw kind(eren)  

 
Uitslag enquête BSO 
De uitwerking van de enquête over de BSO die ik u heb toegestuurd enige tijd geleden staat op onze 
website. 
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Kerststukjes maken 
Op maandagmiddag 19  december om 12.30 uur gaan we met alle kinderen kerststukjes maken.   
 
Wij zijn op zoek naar ouders / verzorgers die ons willen helpen met het maken van de kerststukjes. 
Wilt u helpen, dan kunt u dit aan de leerkracht van uw kind doorgeven of via de email 
prmargriet@basisonderwijsterschelling.nl  
 
Wilt u op deze dag aan uw kind het volgende meegeven in een tas: 
-Een bloempot, oude klomp o.i.d. als bakje. 
-Een bakje met het stuk oases dat uw kind heeft meegekregen. Graag de oases thuis alvast vochtig 
maken.(4 uur in een emmer water plaatsen) 
-Indien u nog materialen heeft, kunt u deze ook meegeven. 
Hierbij kunt u denken aan kleine spullen die gebruikt kunnen worden in het kerststukje: kerstballen, 
nep paddenstoelen, kerst slinger / kralenketting, etc. 
-Een kaars. 
-Kerstgroen 
 
 
Kerstfeest 
Op donderdag 22 december vieren we het kerstfeest buiten de school dit jaar. U ontvangt hiervoor 
een aparte uitnodiging volgende week met alle informatie. 
De tijden zijn als volgt: 
Groep       1 /2        16.30 tot 18.30 uur 
Groepen 3 t/m 8    16.30 tot 20.00 uur 
 
 
Hoofdluis 
Op dit moment zijn we hoofdluisvrij!!! Dat is heerlijk want het was lastig deze keer om de hoofdluis 
weg te krijgen van de hoofden van alle kinderen. Wij vragen u nadrukkelijk om zelf zeer alert te 
blijven en de kinderen regelmatig te controleren en vooral te kammen. 
Op dinsdag 10 januari zal de werkgroep alle kinderen weer controleren. 
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Zwemlessen in 2017 
De zwemlessen gaan door in 2017.  
Het zwemrooster tot aan de zomervakantie ziet er als volgt uit. Deze data staan niet op onze 
jaarkalender omdat ze net bekend zijn geworden. 
Datum              Week            Groepen 

Di 10 januari 2017 2   13.15-13.45 uur Groep 3 en 4 
Di 17 januari 2017 3   13.15-13.45 uur Groep 3 en 4  

Di 24 januari 2017 4   13.15-13.45 uur                       Groep 5 en 6 

Di 31 januari 2017 5   13.15-13.45 uur Groep 3 en 4  
Di 7 februari 2017 6   13.15-13.45 uur Groep 3 en 4  

Di 14 februari 2017 7   13.15-13.45 uur                                                          
Groep 7en 8 

Di 21 februari 2017 8  vanaf nu weer gewone tijd 
13.00-13.30 uur 

Voorjaarsvakantie 

Di 28 februari 2017 9 Groep 3 en 4 
Di 7 maart 2017 10 Groep 3 en 4 

Di 14 maart 2017 11                     Groep 5 en 6 
Di 21 maart 2017 12 Groep 3 en 4 

Di 28 maart 2017 13 Groep 3 en 4 

Di 4 april 207 14                       Groep 5 en 6 
Di 11 april 2017 15 Groep 3 en 4 

Di 18 april 2017 16 Groep 3 en 4 
Di 25 april 2017 17 Meivakantie 

Di 2 mei 2017 18                                                         
Groep 7en 8 

Di 9 mei 2017 19 Groep 3 en 4 

Di 16 mei 2017 20 Groep 3 en 4 
Di 23 mei 2017 21                       Groep 5 en 6 

Di 30 mei 2017 22 Groep 3 en 4 

Di 6 juni 2017 23 Groep 3 en 4 
Di 13 juni 2017 24                      Groep 5 en 6 

Di 20 juni 2017 25 Groep 3 en 4 
Di 27 juni 2017 26       Discozwemmen                               

 
 
Belangrijke data: 
Maandagmiddag 19 december 

12.30 uur 
Kerststukjes maken met alle kinderen. 

Donderdag 22 december 
 

Kerstviering 
Groep 1 en 2 van 16.30 uur tot 18.30 uur 

Groepen 3 t/m 8 van 16.30 uur tot 20.00 uur 
Vrijdag 23 december Alle leerlingen om 12.00 uur vrij 

Zaterdag 24 december Start Kerstvakantie 
Maandag 9 januari Studiedag; alle leerlingen VRIJ 

Dinsdag 10 januari Eerste schooldag na de vakantie 
Hoofdluiscontrole 
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Namens het team, de ouderraad en de medezeggenschapraad wensen wij iedereen fijne feestdagen 
en alle goeds voor 2017! 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Esmé Bijlsma 
Locatiedirecteur 

 
 
 
 


