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                                     West-Terschelling, 3-9-2017 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Het nieuwe schooljaar is begonnen en we hebben een goede start gehad. We zijn direct met 
alle kinderen bij elkaar gekomen en hebben samen verbinding gezocht.  
Ons nieuwe kernconcept heet dan ook BINDING en de kernvraag die centraal staat is: Waar 
hoor ik bij?  
Om te weten bij welke groep je hoort en wilt horen is het belangrijk jezelf goed te kennen. In 
dit concept besteden we aandacht aan het ontwikkelen van zelfkennis. 
We hebben het woord binding gemaakt zoals te zien is op de foto hieronder. 
 

 
 
Welkom! 
Dane en Finn Doeksen zijn vandaag begonnen in groep  5 en 6. Lauren Vlugter is gestart in 
groep 2 en zijn zusje Mia is voor het eerst aan het wennen. Wies Bolderman en Lieke 
Finnema komen ook wennen deze week. 
Marloes Seegers en Lizanne Groeneweg zijn twee nieuwe leerkrachten in ons team en zij 
stellen zich graag voor. 
 
 
 

http://www.prinsesmargrietschoolterschelling.nl/
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Ik wil mij even voorstellen. Ik ben Marloes Seegers, ik ben 33 jaar en ik sta vanaf dit schooljaar 1,5 
dag (maandag de hele dag en dinsdag de halve dag) voor groep 1, 2 en 3. Daarnaast geef ik 3 dagen 
les aan groep 6,7 en 8 op OBS ’t Jok. Ik woon in Midsland, samen met mijn vriend. Ik woon nog niet zo 
lang op Terschelling, maar ik kwam hier wel al een aantal jaar voor seizoenswerk. Ik was meteen 
verknocht aan het eiland en probeerde mijn tijd hier altijd zo lang mogelijk te rekken. Vorig jaar werd 
ik verliefd en toen was het heel makkelijk om de knoop door te hakken om op dit prachtige eiland te 
komen wonen. Ik verheug me enorm op het komende schooljaar. Als jullie nog vragen hebben of even 
kennis willen komen maken: loop gerust langs! 
 

 

 
 

Even een kwart slag draaien voor de foto a.u.b……….. 
 
Mijn naam is Lizanne Groeneweg. Vanaf dit schooljaar werk ik als groepsleerkracht in groep 4/5/6 op 
jullie fantastische school. In de zomervakantie ben ik samen met mijn gezin komen wonen op het 
prachtige Terschelling.  
 
Ik ben opgegroeid in een klein dorp op het Hogeland in de provincie Groningen. In 2006 heb ik mijn 
Pabo diploma behaald. 
De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest als groepsleerkracht in de midden- en bovenbouw op 
OBS Usquert in het gelijknamige dorp Usquert, op een steenworp afstand van de Waddenzee. Naast 
mijn werk als groepsleerkracht heb ik mij verdiept in gepersonaliseerd leren en toekomstgericht 
onderwijs.  
 
Nu start ik met veel enthousiasme op de Prinses Margrietschool. Ik heb er zin in en verheug me op een 
leerzaam schooljaar. Ik hoop u binnenkort te ontmoeten op school. Kom gerust eens binnen in de klas 
om kennis te maken.  
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Nieuwe opzet informatie avonden 
De informatieavonden hebben we dit jaar vervangen door een informatieochtend voor 
ouders door kinderen en leerkrachten.  
Wij nodigen u uit voor de derde dinsdag in september Prinsjes en Prinsesjesdag op de 
Prinses Margrietschool op 18 september van 8.30 uur tot ongeveer 10.00 uur. 
Wij presenteren op deze dag onze plannen voor het nieuw schooljaar. Kinderen zullen een 
deel van de presentatie op zich nemen.  
U ontvangt zo snel mogelijk een uitnodiging met het programma. 
Kennismakingsgesprekken 
De kennismakingsgesprekken vinden plaats tussen 17 en 28 september. Kinderen vanaf 
groep 3 zijn hierbij  welkom. De gesprekken zullen na en onder schooltijd plaatsvinden zodat 
kinderen ’s avonds niet mee naar school hoeven. 
Op school hangen vanaf maandag 10 september intekenlijsten bij de klas zodat u zelf een 
moment kunt kiezen dat u het beste past. 
 
Informatie over het vijf-gelijke-dagenmodel. 
 
Schooltijden: 
De 1e bel gaat om 8.25 uur. Ouders kunnen de kinderen van levelgroep 1/2/3 naar het 
welkomstlokaal  brengen.  
De levelgroepen  4/5/6 en 7/8 gaan zelf de klas in. Afscheid nemen kan in hal. 
Om 8.30 uur gaat de 2e bel en starten de lessen.  
Om 14.15 uur is de schooldag afgelopen. (Op vrijdag zijn de kleuters om 12.00 uur vrij.) 
Ouders kunnen na 14.10 uur naar het speelplein komen om hun kind)eren) op te halen. 
De leerlingen van groep 1/2/3 komen op het speelplein naar buiten net zoals voor de 
zomervakantie 
 
Eten en drinken: 
Alle kinderen krijgen de gelegenheid rond 10 uur hun fruit te eten en wat te drinken. Dit kan 
aan de eigen tafel, in de kring of in groepjes. We adviseren drinken mee te geven in een 
goed afgesloten beker en fruit of groente om hiermee gezond gedrag te bevorderen en de 
afvalberg met pakjes zo klein mogelijk te houden.  
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Brood eten en drinken: 
Voor de lunch kunt u uw kind een broodtrommel met brood  meegeven in een stevige tas. 
Het is aan u wat uw kind graag op de boterham wil. Onze regel hierin is dat er geen koek en 
snoep meegegeven wordt. Ook mag uw kind een goed afgesloten beker met eigen drinken 
meenemen. Ook hier bepaalt u zelf wat u uw kind meegeeft. Onze regel is dat we geen 
frisdranken als cola en sinas willen.  Wilt u ook een theedoek meegeven. Deze leggen de 
kinderen op tafel en hier zetten ze hun eten en drinken op. 
Er wordt aan tafel gegeten. Het is aan de leerkracht hoe zij dit organiseert. We geven 
kinderen ruimschoots de gelegenheid hun lunch te nuttigen. De kinderen 4 t/m 8 eten  
gezamenlijk. 
 
U kunt een melkabonnement afsluiten. Uw kind krijgt dan dagelijks een beker verse melk. U 
geeft een lege beker met deksel mee naar school en hier schenken wij de melk en karnemelk 
in. De prijs voor een jaarabonnement is 40 euro. U krijgt hiervoor een brief eind van de 
week. Na het eten gaan de kinderen naar buiten en is er toezicht van leerkrachten van beide 
scholen. 
 
                                            Schooltijden 

Groep 1 t/m 8  

   ma, di, woe, do, vrij 
Groep 1 /2 is op vrijdagmiddag 

om 12.00 vrij. 

8.30  -   14.15  uur 

 
                                                 Gymtijden 

Dinsdagmiddag 12.30 - 13.15 uur    groep 4/5/6  

eigen leerkracht 08.30 - 09.15   uur   groep 7/8 

  

Donderdag 08.30-09.15  uur groep 1/2/3 

Arine van der Zee  10.30-11.15 uur  groep 4/5/6 

 12.30-13.15 uur  groep 7/8 

  

  

 
Zwemlessen 
Alle zwemlessen staan vermeld in de jaarkalender. 
Deze week start groep 3 /4 
 

Vakantierooster P.O. 2018-2019 

Herfstvakantie za 20 oktober t/m zo 4 november 2018 

Kerstvakantie  za 22 december 2018 t/m zo 06 januari 2019 

Voorjaarsvakantie za 16 februari t/m zo 24 februari 2019 

Goede Vrijdag en Pasen vrij 19 april t/m ma 22 april 2019 

Meivakantie za 27 april t/m zo 5 mei 2019  

Hemelvaart do 30 mei t/m zo 2 juni 2019 

Pinksteren ma 10 juni 2019 

Zomervakantie  za 13 juli t/m zo 25 augustus 2019 
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Studiedagen personeel 
De kinderen hebben geen school 

Maandag 24 september 2018 
Vrijdag  19 oktober 2018 
Woensdag t/m vrijdag 13-14-15 februari 2018 
Woensdag 29 mei 2019 
Dinsdag 11 juni 2019 

 
Dinsdag 4 september is de eerste hoofdluiscontrole. Wilt u zelf ook goed blijven kammen en 
controleren? We waren hoofdluisvrij voor de vakantie en hopen dat we door goed samen te 
werken dit kunnen voortzetten. 
 
Tot zover alle informatie die nodig is om het schooljaar te starten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Esmé Bijlsma 
Locatiedirecteur 
 

 
 
 
 

 


