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                                        West-Terschelling, 22-5-2018 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Nieuwe leerlingen 
Roos Tot is vorige week 4 jaar geworden. Mats ten Boer, Juul van Ravenswaaij en Chloe Kamphuis 
zijn aan het wennen op school. Wij wensen ze allemaal een hele fijne schooltijd toe bij ons op de 
Prinses Margrietschool. 
 
Eindtoets Basisonderwijs  
Vanaf schooljaar 2014-2015 maken alle leerlingen van groep 8 verplicht een eindtoets. De eindtoets 
meet het taal- en rekenniveau van uw kind na acht jaar basisschool. Scholen kunnen zelf kiezen 
welke (door het ministerie van OCW goedgekeurde) eindtoets ze afnemen, zo ook voor de IEP 
Eindtoets. IEP staat voor ICE Eindevaluatie Primair onderwijs.  
Het landelijk gemiddelde bij deze toets bedroeg dit jaar 81.   
Onze groep 8 leerlingen hebben boven het landelijk gemiddelde gescoord met 85,9 en conform of 
zelfs boven de verwachting van ieder kind individueel. 
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Presentatie Plastic Soep en doppers 

Op 18 mei gingen Silvo Lublink en Eva Haantjes samen met 4 leerlingen van obs ’t Jok en ‘t 
Hunnighouwersgat op uitnodiging van Sense of Place naar Leeuwarden toe. Hier mochten ze 
een presentatie geven aan ministers van Nederland, Duitsland en Denemarken die hier 
vergaderden over de Wadden en het behoud hiervan. De kinderen hebben hier figuurlijk het 
stokje doorgegeven aan kinderen van andere Next Level bassischolen die nu met dit project 
aan de slag gaan. In november volgt een eindpresentatie waarbij het werk van alle Next 
Levelscholen wordt gepresenteerd. Duurzaamheid is een van de 4 pijlers die richting geven 
aan het onderwijs op alle Next Level scholen in Friesland. Al met al een prachtig project 
waarin onderwijs samen met maatschappelijke initiatieven zoals Sense of Place kinderen en 
hun ouders nog meer bewust maken van een duurzame toekomst! 
 
Dit was een van de belangrijkste argumenten om vandaag alle kinderen en teamleden een 
dopper cadeau te geven namens het bestuur van het openbaar onderwijs. Met deze dopper 
heb je altijd iets te drinken bij je en zo hoef je geen plastic flesjes of pakjes meer te 
gebruiken. 
 
 
Oerol 
Dit jaar gaan alle groepen weer een voorstelling bezoeken of ze werken er aan mee. 

• Alle kinderen werken op school mee aan het project And now; i.s.m. Viktor en Ebbinge 

• Groep 1/2/3/4 bezoekt de voorstelling Tik Tak Slaap op maandag 18 juni 

• Groep 5/6         bezoekt de voorstelling De Balts         op  vrijdag     22 juni 

• Groep 7/8 werkt mee aan het project Vergeten vergezichten tijdens de Oerolweek. 

• Groep 5/6/7/8 werkt mee aan het project van By the ocean we unite. En ze bezoeken de 
Betonning tijdens Oerol. 

 
Belangrijke data: 

Woensdag 23 mei Schoolvoetbaltoernooi in Midsland vanaf 15.00 uur 

Vrijdag 1 juni Studiedag, alle leerlingen VRIJ 

4 juni t/m 14 juni 
 

Cito toetsen 
Wilt u in deze periode a.u.b. geen afspraken met artsen e.d. 

plannen. 

Dinsdag 26 juni Schoolfotograaf op school 
Groep 3 t/m 6 vrij zwemmen, laatste les 

Maandag 2 juli Studiedag, alle leerlingen vrij 

Donderdag 5 juli Strandsportdag, groep 3 t/m 8 

Vrijdag 6 juli Rapport mee naar huis 

9 t/m 13 juli Rapportgesprekken 

Maandag 16 juli Groep 8 leerlingen DOE-MIDDAG VMBO 
Andere leerlingen schuiven door naar hun nieuwe groep 

Dinsdag 17 juli Afscheidsavond groep 8 leerlingen 

Donderdag 19 juli ’s Middags gezamenlijk feest met Vossersschool 

Vrijdag 20 juli Laatste schooldag. 12.00 uur alle leerlingen VRIJ 

Maandag 3 september 1e schooldag nieuwe schooljaar 
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Bericht van de buitenschoolse opvang 
 
Aan alle ouders, 
Ook het komende jaar zullen we weer leuke activiteiten op het eiland gaan doen met de BSO-
kinderen. Vind uw kind het leuk om mee te gaan, of om gewoon eens een keertje mee te spelen, bel 
dan gerust voor meer informatie naar 06-333 20 217 of neem een kijkje op 
https://www.prokino.nl/nl/web/terschelling/de-vrije-vogels/home 
 
Een keertje komen spelen ter kennismaking mag altijd gratis (mits er ruimte is op de groep), mee 
gaan met eiland activiteiten kan tegen BSO-tarief met een incidenteel afname formulier.  
 
Graag tot ziens bij "de Vrije Vogels" ! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Esmé Bijlsma 
Locatiedirecteur 
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