
 

   

 

 
Prinses Margrietschool 

Dennenweg 4 8881CJ West Terschelling 0562 798004 
www.prinsesmargrietschoolterschelling.nl 

 
 

                                                                                                  
West-Terschelling, 13-4-2017 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Schoolfruit 
Deze week hebben we voor de laatste keer dit schooljaar schoolfruit gekregen voor alle 
kinderen. Wij zijn  blij dat we hieraan hebben meegedaan. De kinderen hebben genoten van 
het fruit en de groente, de ene keer misschien wat meer dan de andere. Ze hebben ook 
geproefd van nieuwe fruitsoorten en zien eten doet eten. 
Wij gaan het fruit eten voortzetten. Onze vraag aan u  is om voor alle dagen fruit of groente 
mee te geven voor de kleine pauze. Wilt u het aanvullen met een cracker of zo dan is de 
keuze aan u. We starten hiermee op dinsdag 18 april. 
Daarnaast gaan we weer een aanvraag indienen om ook volgend schooljaar weer schoolfruit 
voor onze kinderen te bestellen. 
 
Koningsspelen 

Op vrijdagmorgen 21 april doen we mee aan de Koningsspelen. Alle kinderen komen in 
sportkleding naar school. 
Alle kinderen ontbijten op school en sporten met elkaar. 
De groepen 1/2/3/4 ontbijten gezamenlijk op school om 8.30 uur 
Groep 1 /2 doet spelletjes in de sportzaal 
Groep 3 /4 gaat naar Ieders Plak waar ze een kickboks les krijgen. 
 
De groepen 5/6/7/8 gaan met de bus naar het sportveld in Midsland toe. 
Zij moeten om 8.20 uur op school zijn en vertrekken direct naar Midsland. Zij ontbijten bij 
de voetbalvereniging.  
De activiteiten op het sportveld worden door de studenten van het CIOS georganiseerd, in 
het kader van Jeugd op Gezond Gewicht (JOGG) en drink water. 
Om 12 .00 uur zijn alle kinderen terug op school en start de vakantie. 
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Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie toe. 
Op maandag 1 mei zijn we weer op school. We hebben dan direct een hoofdluiscontrole. 
Wilt u zelf de kinderen weer goed controleren vooraf? 
 
Met vriendelijke groet, 
Esmé Bijlsma 
Locatiedirecteur 
 
 
 
 


