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West-Terschelling, 30-3-2017 

Beste ouders/verzorgers, 
Week van het openbaar onderwijs 
Vorige week was er elke dag een activiteit te bezoeken op onze school. Het doel was vertellen 
en vooral laten zien wie we zijn als Prinses Margrietschool en hoe we werken. Op de 
beroepenochtend kwamen veel ouders af. De kinderen zijn veel te weten gekomen over 
diverse beroepen en de ouders meer over onze manier van werken. 
Op dinsdagavond tijdens de ouderavond  hebben we verteld wat dit voor ons onderwijs 
betekent  en hebben we met  filmmateriaal  laten zien hoe we hier in de klassen mee werken.  
Was u niet in de gelegenheid bij deze avond te zijn en bent u wel nieuwsgierig? Loop even 
binnen en we vertellen het graag.  
 

              
Wegwerkzaamheden 
Maandag 3 april gaat de Dennenweg gedeeltelijk open voor werkzaamheden tot 14 april.   
Wij vragen u nog steeds zoveel mogelijk met de fiets of lopend te komen. Komt u met de auto 
dan is de rijroute nu als volgt: 
Via de Parnassiaweg  en de Longway de Margrietlaan oprijden en via de Cornelis Douwesstraat 
wegrijden. Zo zijn er geen auto's op het  stukje Dennenweg voor school dat open blijft en is dit 
veilig(er) voor onze kinderen. 
De Parnassiaweg is vanaf vrijdag weer toegankelijk voor alle verkeer. Er is een puinbaan en 
een goed trottoir. De kinderen hebben het advies gekregen om met de fiets aan de hand over 
het trottoir te lopen, dit is de meest veilige manier.  
Gisteren is er door  Geert Abbink en zijn mannen in samenwerking met school en de 
gemeente voorlichting gegeven over de werkzaamheden en vooral het gebruik van de grote 
machines aan de leerlingen. 
Twee chauffeurs zijn met machines op het plein gekomen en hebben verteld wat ze allemaal 
doen. Belangrijkste punt was het vragen van begrip voor elkaar. De kinderen moeten door de 
werkzaamheden heen naar school en huis en de chauffeurs moeten hun werk tegelijkertijd 
doen. Dat vraagt om begrip maar ook inzicht. Wat ziet een chauffeur wel en niet. De kinderen 
hebben zelf in de machines gezeten om dit even te ervaren. De voorlichtingsfilm over de 
'dode hoek' was erg duidelijk. 
https://www.youtube.com/watch?v=7LqzDrpaUgU&authuser=0   
Met deze link kunt u het filmpje over een dode hoek nogmaals bekijken. 

http://www.prinsesmargrietschoolterschelling.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=7LqzDrpaUgU&authuser=0
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Enquête ouders 
De uitslagen van de oudertevredenheidsenquête zijn verwerkt. Zesenveertig procent van de 
ouders heeft de enquête ingevuld. We bespreken de uitslagen met het team en de mr en in 
de volgende nieuwsbrief zal ik een samenvatting geven. 
HVO 
Reina Lageveen is tijdelijk niet in staat om de lessen HVO te verzorgen. We zijn er in geslaagd 
om een vervangster voor haar te vinden. Haar naam is mevrouw Lida de Pagter. Zij is vanaf 
begin dit schooljaar gestopt het HVO geven, maar het lijkt haar leuk om de lessen op 
Terschelling te komen verzorgen. Lida is een uitstekende en zeer ervaren HVO-docent en ze 
start maandag 3 april bij ons op school.. 
Green fair 
Op donderdag 18 mei organiseert onze ouderraad samen met het team een Green Fair van 
17.00-18.30 uur. Op deze groene fair willen we proberen een leuk bedrag op te halen om de 
kas van de ouderraad te vullen t.b. v activiteiten en materialen voor de kinderen. U kunt 
lekker bij ons komen eten, we verkopen allerlei 'groene' dingen en er zijn workshops. Kortom, 
zet de datum alvast  in uw agenda. 
Feest voor alle basisschoolleerlingen van het hele eiland 
Op 22 en 23 juni organiseert SJT i.s.m. Staatsbosbeheer, Camping Terpstra en Mooi Weer een 
sport/spel/cultuurfeest op Camping Terpstra. Deze activiteit staat niet in de jaarkalender. 
De groepen 1/2/3/4 gaan op donderdag 22 juni onder schooltijd naar Camping Terpstra. 
De groepen 5/6/7/8 gaan op donderdagmiddag al naar de camping, blijven een nacht slapen en 
gaan op vrijdag 23 juni om 12.00 uur naar huis toe en daarna zijn de leerlingen vrij. 
Hoe het programma (en de exacte  tijden) er precies komt uit te zien vertellen we u zodra we 
alle informatie hierover hebben gekregen. 
 
Belangrijke data: 

Woensdag 5 april Groep 4/5/6 bezoekt in de sporthal op West de voorstelling 
"Smakelijke sprookjes" 

Donderdag 6 april 
 

Groep 7 heeft 's morgens het theorie verkeersexamen 

Donderdag 7 april Groep 7 heeft 's morgens het praktisch verkeersexamen in 
Midsland 

Groep 3/4/5/6 gaat op excursie naar de Natuurschuur in Lies 's 
middags 

Woensdag 12 april Roeien om de Jo Krul trofee op het meertje van Hee vanaf 14.00 
uur. Komt u onze twee teams aanmoedigen? 

Vrijdag 14 april t/m maandag 
17 april 

Paasweekend 

Dinsdag 17 april en woensdag 
18 april 

Leerlingen groep 8 maken de eindtoets basisonderwijs 

Vrijdag 21 april Koningsspelen tot 12.00 uur. 
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Alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij 

Vrijdag 21 april 12.00 uur tot 
zondag 30 april 

vakantie 

Maandag 1 mei Hoofdluiscontrole 

 
Met vriendelijke groet, 
Esmé Bijlsma 
Locatiedirecteur 
 
 
 
 


