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                                         West-Terschelling, 12-12-2018 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Kernconcept Materie 
Ons tweede kernconcept is gestart. 
Centraal staan de oorsprong en de eigenschappen van verschillende stoffen. We onderzoeken met 
gebruikmaking van alle zintuigen, de eigenschappen van allerlei stoffen: hoe het voelt, eruitziet, 
proeft, ruikt en wat voor geluid het maakt. 
 
Kernvragen bij dit concept zijn: 
- Waar is alles van gemaakt? 
- Wat zijn de verschillen tussen stoffen?   
Ja, waar is alles eigenlijk van gemaakt, dat gaan we ontdekken, uitzoeken en opzoeken. 
Waar kun je dat beter doen dan in een echt laboratorium. Daarom gaan we donderdag 13 december 
met de hele school naar het VMBO. Een docent en leerlingen nemen ons mee in de wewrled van 
proefjes. We zijn benieuwd………… 
       
Juf Marloes 
Ik wil u informeren over een wisseling van leerkrachten in groep 1/2/3.  
Juf Tessa zal vanaf nu de vaste leerkracht zijn op maandag en dinsdagochtend.  
Zoals u al weet heeft juf Marloes helaas vanaf het begin van het schooljaar medische problemen 
waarvoor ze ook al in het ziekenhuis heeft gelegen. Dit is heel naar voor haar en had ook gevolgen 
voor de continuïteit in de groep. Gelukkig kon juf Tessa al veel invallen.  
In gezamenlijk overleg is besloten dat Marloes gezien haar gezondheid en een operatie die nog gaat 
volgen  dit jaar alleen op ‘t Jok blijft werken in groep 6/7/8 en daarnaast haar focus legt op haar 
herstel.  
 
Maandagmiddag 17 december is ze in de groep om afscheid te nemen van de kinderen. 
 
Fiets veilig 
Op dinsdagmorgen 18 december is er op de Brede School West tussen 9.00 en 11.00 uur weer een 
fietsenkeuring in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, de politie en Thijs Knop. 
Goede verlichting is belangrijk, zeker in de wintermaanden. Wilt u de verlichting van de kinderfietsen 
controleren a.u.b. en repareren waar nodig. 

Wij vragen alle kinderen om dinsdag op de fiets naar school te komen zodat alle fietsen 
gecontroleerd en eventueel gerepareerd kunnen worden.  

http://www.prinsesmargrietschoolterschelling.nl/
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Rijrichting en snelheid van auto’s: 
We vragen ouders die hun kind(eren) met de auto komen brengen om rekening te houden met hun 
snelheid en met de rijrichting. 
Wanneer u met de auto naar school komt dient u via de Margrietlaan de Dennenweg op te komen en 
via de Cornelis Douwesstraat de wijk te verlaten. Zo voorkomen we dat auto’s elkaar passeren van 
twee kanten voor de school en kunnen kinderen, op de fiets en lopend, veiliger naar school en huis. 

  
 
 
Toekomstbestendig onderwijs.  
U heeft een uitnodiging ontvangen voor een ouderavond over de toekomst van het onderwijs op 
Terschelling op donderdag 13 december op de Brede School West van 20.00- 21.30 uur.  
 Wij hopen dat veel ouders deze avond willen bezoeken om zo mee te denken over wat goed is voor 
alle kinderen hier op ons mooie eiland. Heeft u ideeën, wilt u luisteren en wilt u meepraten, kom dan 
naar deze avond. 
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Belangrijke data: 

Donderdag  20 december Kerstviering van 17.00-18.45 uur 

Vrijdag 21 december 12.00 uur kerstvakantie voor alle kinderen 
 

Maandag 7 januari 2019 Eerste schooldag nieuwe jaar en 
hoofdluiscontrole 

  

  

 
            
Namens alle teamleden, ouderraadsleden en medezeggenschapsleden wensen wij iedereen een hele 
fijne jaarwisseling toe en tot in 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Esmé Bijlsma 
Locatiedirecteur 
 
 

 
 


