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                                        West-Terschelling, 17 juli 2017 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Ik stuur u onze laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Time flies when you’re having fun. En 
dat hebben we zeker gehad. Er zijn weer zoveel mooie momenten geweest dat we plezier 
met elkaar hebben gehad, dat we iets van elkaar leerden en vooral dat we heel veel samen 
hebben gedaan, leerkrachten, kinderen en ouders. 
 
We nemen afscheid van Sam, Rick, Nine, Eva, Claudy, Claudia, Tristan, Tom en Jeri uit groep 
8. We wensen jullie het allerbeste en een mooie tijd op ’t Schylger Jouw. 
 
Slotfeest  
Donderdag 20 juli gaan we met alle kinderen vanaf 11.00 uur naar het Groene strand  (als 
het weer het toelaat). Hier vieren we ons slotfeest samen met de Vossersschool. We gaan 
spelen, picknicken, slagballen etc. Wilt u de kinderen vooraf insmeren, een lunchpakket 
meegeven en voldoende drinken.  Om 13.45 uur lopen we met z’n allen terug naar school. 
Bij slecht weer is er een alternatief  programma op school.  
 
 
We blikken ook alvast vooruit.  
In de kalender op onze website staan vanaf nu alle belangrijke data voor volgend schooljaar 
al klaar. Op de eerste schooldag maandag 4 september krijgt u weer een mooie jaarkalender 
van ons. 
 
Op woensdag 6 september toosten we graag met u en alle kinderen op het nieuwe jaar. We 
organiseren hiervoor dit jaar een Nieuwjaarslunch! Van 11.45 tot 12.15 uur lunchen we met 
zoveel mogelijk ouders samen op school. Neemt u een lekker broodje mee? Wij zorgen voor 
een gezond snackje en iets te drinken. 
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Zomerdip lezen 
De vakantie staat voor de deur. Er is dit jaar weer veel tijd en energie gestoken in o.a. de 
ontwikkeling van de leesvaardigheid van alle kinderen. De kinderen zijn met sprongen 
vooruit gegaan. Fantastisch natuurlijk, maar zo’n lange vakantie kan ook gevolgen hebben. 
Men noemt dit ook wel de ‘zomerdip’. 
Sommige kinderen lezen door in de vakantie en onderhouden zo hun leesvaardigheid. 
Andere kinderen lezen niet of nauwelijks. Dat is jammer want zo raken ze hun opgebouwde 
leesvaardigheid voor een gedeelte kwijt.  
Wij willen u graag een aantal ideeën aan de hand doen om het lezen ook in de vakantie tot  
een leuke activiteit te maken. 

• Vul een rugzakje met leesmaterialen, boeken op het niveau en interesse van uw kind. 
Denk aan een mp3 speler met luisterverhalen en liedjes, een schriftje met wat 
schrijfgerei en knutselspullen, een stickerboekje en taalspelletjes. 

• De bibliotheek heeft een speciale hoek met allemaal leuke boeken die mee op 
vakantie mogen. 

• Er zijn allerlei vakantieboeken te koop.  
• In de VakantieBieb-app vind je nu gratis  de leukste selectie e-books voor het hele gezin. Van 

romans, thrillers en tijdschriften tot reis- en taalgidsen of kinderboeken. Download de gratis 
app dus snel op je tablet of mobiele telefoon 
 

 

 
 

Belangrijke data: 
 

Maandagmiddag 17 juli Groep 8 leerlingen hebben een DOE-middag op t VMBO 
Alle andere leerlingen nemen een kijkje in hun nieuwe 
groep en bij hun nieuwe juf….. 

Dinsdag 18 juli Afscheidsavond groep 8 leerlingen 

Woensdag 19 juli  De juffen vieren hun verjaardagen. 
Om 11.50 uur zwaaien we groep 8 uit.  

Donderdag 20 juli 11.00 uur Start de feestelijke afsluiting samen met de 
Vossersschool 

Vrijdag 21 juli 12.00 uur start zomervakantie voor alle kinderen 

 
Namens Anna, Sandra, Marlies, Ineke, Vera , Eke, Nicole, Janneke en mijzelf wensen wij 

iedereen een hele fijne zomer en we zien u graag terug op  maandag 4 september. De koffie 
en thee staan dan klaar. 

 
 
Esmé Bijlsma 
Locatiedirecteur 
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