
 

 

PRINSES MARGRIETSCHOOL 
Dennenweg 4, 8881CJ West Terschelling tel. (0562 798004) 

www.prinsesmargrietschoolterschelling.nl  
 

 
 

                                          
West-Terschelling, 4-2-2019 
 

                                                               NIEUWSBRIEF FEBRUARI 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Wij zijn bezig om als team, samen met de kinderen, de overstap te maken naar een digitaal portfolio. 
Dit digitale portfolio gaat het papieren rapport vervangen. 
De kinderen van de groepen 4 t/m 8 krijgen na de voorjaarsvakantie geen papieren rapport meer 
mee naar huis. De kinderen van de groepen 1 t/m 3 krijgen nog wel een papieren rapport mee.  
 
Nu willen we u als ouders graag meenemen in dit proces. 
We starten daarom met een voorlichting over het digitale portfolio. We hebben hier diverse 
momenten voor uitgekozen, zodat er voor iedereen hopelijk een passend moment bij zit. Ook ouders 
van kinderen in groep 1 t/m 3 zijn hierbij van harte welkom. 
 

• Donderdag 7 februari om 8.30 uur 
• Maandag 11 februari om 13.30  uur 
• Maandag 25 februari om 8.30 uur  en om 13.30 uur      

 
In eerste instantie zullen alle onderdelen uit het papieren rapport in het digitale portfolio geplaatst 
worden. Daarnaast zal het onderdeel: “Zo leer ik” zichtbaar worden. Ook worden de persoonlijke 
leerdoelen opgenomen in het digitaal portfolio. 
In de toekomst zullen ook andere onderdelen ingevuld worden in het digitaal portfolio. 
 

• “Zo ben ik” 

• “Zo werk ik” 

• “Trots op” 
 
Op maandag 25 februari krijgen de kinderen een uitleg en de inloggegevens van het digitaal portfolio 
mee naar huis. Hiermee kunt u dan samen met uw kind het rapport bekijken. 
In de week van 25 februari zijn de oudergesprekken. U ontvangt hiervoor deze week een uitnodiging 
via de groepsapp. 
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De ouderraad zoekt nieuwe leden 
Voor het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar minimaal 4 moeders èn/of vaders die lid willen 
worden van de Ouderraad.  
Op het moment bestaat de OR helaas uit (te) weinig leden, dus we hopen dat enthousiaste nieuwe 
leden de gelederen komen versterken.  
Want alleen met de hulp van nog meer ouders kunnen wij als Ouderraad samen met het team de 
activiteiten voor het komende schooljaar organiseren.  
Word ook lid en maak ons en vooral de leerlingen heel erg blij. 
 
De belangrijkste taak van de OR is het samen met het team organiseren van activiteiten op school. Zo 
zijn we betrokken bij het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, het Paasontbijt, de Green Fair, de 
schoolvoorstelling eens in de drie jaar en nog veel meer. 
Een aantal keer per jaar vergaderen we over de aankomende activiteiten. Onze belangrijkste bron 
van inkomsten is de vrijwillige ouderbijdrage.  
Natuurlijk verwachten we niet dat je bij alle activiteiten aanwezig bent maar vele handen maken licht 
werk, dus hoe meer OR- leden er zijn, des te beter de werkzaamheden kunnen worden verdeeld. Wij 
hopen van harte dat meerdere vaders en moeders zich zullen aanmelden voor de OR. 
 
Het is niet alleen heel leuk en dankbaar om te doen, we hebben jullie hulp ook echt dringend nodig. 
Wil je meer weten of lid worden trek een van de huidige OR-leden aan haar of zijn jas. Je kunt 
natuurlijk ook vrijblijvend een vergadering bijwonen, voordat je beslist.  
 
Hartelijke groeten van de Ouderraad: Marijke Donkerbroek, Esther Smit, Marije van Vliet, Hetty Smit, 
Ramona Ruige en Marjan Lenten 
 
Rijrichting school 
We doen een extra oproep om de rijrichting bij school goed te hanteren. 
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. 
 
Daarnaast zien we ouders nu op de Parnassiaweg parkeren en het schoolplein oplopen door het 
hekje bij de schommels. Dit is niet de bedoeling, Dit hekje is onze nooduitgang. 
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Met vriendelijke groet, 
Esmé Bijlsma 
Locatiedirecteur 
 
 


