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                                        West-Terschelling, 18-1-2018 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Sponsorloop Brede school West 
 
Al een tijdje wordt er gesproken binnen en rondom de Brede school over het schoolplein. 
Kinderen geven via de leerlingenraad aan dat ze niet hun voldoening kunnen halen uit wat er 
zich nu op het schoolplein bevindt. Met leerkrachten en ouders van beide scholen is er een 
werkgroep Schoolplein Brede School ontstaan, om te  kijken wat er mogelijk is. Ondertussen 
zijn er plannen en tekeningen gemaakt om het schoolplein daadwerkelijk aan te pakken. Om 
dit te kunnen verwezenlijken is er geld nodig. Dit gaan we op verschillende manieren 
proberen bijeen te brengen.  
Samen met de leerlingenraad van beide scholen is bedacht om een sponsorloop te houden.  
Deze sponsorloop staat gepland op donderdagmiddag 25 januari van 12.30 uur tot uiterlijk 
14.00 uur. De sponsorloop zal plaatsvinden bij en rondom de Stilen.  
Groepen 1 en 2 starten als eerst, vervolgens de groepen 3, 4 en 5 en als laatste de groepen 
6, 7 en 8. Wij nodigen u uit om iedereen te komen aanmoedigen. 
Nadat de opbrengst van de sponsorloop bekend is kan de werkgroep een subsidieaanvraag 
doen bij het Iepen Mienskip.  
 
Vrijdag 19 januari krijgen alle kinderen nog een korte informatiebrief mee. Hierbij zit een lijst 
waarmee de kinderen langs de deuren gaan om te vragen of de mensen ons willen 
sponsoren. Natuurlijk kun je ook vragen binnen je familie, vrienden of kennissen. En hoe 
meer sponsoren er zijn, hoe meer geld we kunnen inzamelen om het schoolplein op te 
kunnen knappen. Succes met sponsoren zoeken en voor volgende week donderdag zeggen 

we alvast: ‘Zet hem op!’ 

                               

http://www.prinsesmargrietschoolterschelling.nl/
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Thema “Communicatie” 
Momenteel zitten we midden in ons thema Communicatie. Alle groepen zijn bezig met de 
vraag: Hoe breng ik/je een boodschap over? Dit is de hoofdvraag en daar wordt op heel veel 
verschillende manieren uitwerking aan gegeven. 
 
Groep 1/2/3/4 
Onze groep staat deze periode in het thema van ‘de post’. De kringen en activiteiten hebben 
daar grotendeels mee te maken. Gisteren zijn wij in de buurt op zoek geweest naar 
huisnummers. En het viel ons op dat de nummers niet naast elkaar staan, maar dat je steeds 
een sprong van twee moet doen: 2, 4, 6,... en 1, 3, 5,.... De even en oneven nummers zijn 
besproken.  
En volgende week komt er een echte postbode in de klas die ons alles gaat vertellen over 
zijn vak! 
Voor de kinderen van groep 3/4 is er wat meer verdieping. We hebben samen naar een 
aflevering gekeken die over communicatie ging. En er borrelden meteen leuke ideeën op! 
We willen bijvoorbeeld een quiz maken en onze eigen telefoon!  
 
Groep 5/6/7/ 8 
Binnen het thema zijn we aangekomen bij de ‘social media’. Welke communicatiemiddelen 
via de media zijn er allemaal? Social media stond bovenaan in het woordweb ingevuld. 
Naast dat veel kinderen er gebruik van maken zijn ze er nu ook meer inhoudelijk over 
Facebook, Whatsapp, Snapchat en Instagram te weten gekomen.  
Groep 7/8 is bezig om te leren over interviews, vragen stellen en maken en ze hebben ook 
geleerd een betoog te schrijven. Hoe bouw je een betoog op. Vervolgens werd dit 
voorgedragen aan de groep. 
 
Deze week zijn Hessel van de Kooij en Arjan Boxelaar op school geweest. Zij hebben de 
kinderen verteld over Terschelling tv. Zij willen graag dat de kinderen van de 5 basisscholen 
ook items gaan filmen en dat er regelmatig een jeugdjournaal te zien zal zijn op Terschelling 
tv. Zij hebben de kinderen een workshop gegeven met tips over hoe je een reportage maakt. 
Andre Brink komt naar school om de kinderen te vertellen over het vak van een krant 
maken. Wie zitten er allemaal op een redactie, hoe maak je een goed artikel en wat is een 
goede nieuwsfoto, al deze zaken komen aan de orde en daarna gaan de kinderen zelf aan de 
slag. 
Kortom; communicatie is alle soorten en maten. U hoort en ziet hier binnenkort de 
resultaten van. 
 
 
Kerstkaarten schrijven 
Eind vorig jaar hebben wij meegedaan aan de kerstkaartenactie van het Nationaal 
Ouderenfonds.  
Dit bericht ontvingen we vandaag van de stichting: 
“Wat geweldig dat jullie hebben meegedaan en zulke prachtige kaarten hebben geschreven! 
Mede dankzij jullie inzet hebben we afgelopen kerstdagen 225.000 eenzame ouderen blij 
kunnen maken met een handgeschreven kaart. Een ongekend aantal! En het leuke is, van 
een aantal ouderen hebben we ook een reactie teruggekregen: 
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“Mijn hart wordt helemaal warm van deze kaart.” 
“Wat een prachtige kaart en zo netjes geschreven ook.” 
“Je hebt dit oudje van 96 heel gelukkig gemaakt.” 
“Dat ik zo’n mooie kaart verdien van iemand die ik helemaal niet ken.” 
 
Wij hebben zelfs een kaart terugontvangen op de Prinses Margrietschool. 
 

         
 
 
Belangrijke data: 

Vrijdag 19 januari Groep 7/8 gaat schaatsen in Leeuwarden 

  

Donderdag 25 januari 12.30 uur: Sponsorloop Brede School West rondom de Stilen 

Woensdag 31 januari Open Avond VMBO 

Vrijdag 2 februari Groep 7/8 gaat schaatsen in Leeuwarden 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Esmé Bijlsma 
Locatiedirecteur 
 

 


