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                                                                                             West-Terschelling, 13-6-2019  

Beste ouders/verzorgers,  
  
In deze nieuwsbrief deel ik graag onze groepsindeling voor het volgende schooljaar met u.  
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•  De werkdagen van de leerkrachten van groep 1/2/3 kunnen onderling nog wijzigen.  
  
Ziekte leerkrachten  
Helaas is Janneke nog ziek. Tot de vakantie zal ze af en toe op school zijn en hopelijk na de 
zomervakantie haar uren weer gaan opbouwen.   
  
Oudergesprekken 
Vanaf woensdag 19 juni hangen de inschrijflijsten voor de oudergesprekken in de hal, beneden naast 
de lift, op ons informatiebord. U kunt zo zelf de tijd kiezen die u het beste past. 
Ouders van kinderen in groep 3 t/m 7 vragen we om vooraf aan het gesprek al in Mijn rapportfolio te 
kijken naar alle gegevens die erin staan. 
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Oerol 

                                  
 
 
 
Vrijdag 14 juni gaan de kinderen van de groepen 4 t/m 8 Oerol openen om 10.15 uur op de 
Westerkeyn. De kinderen uit de groepen 1/2/en 3 hebben al eerder een mooie muziekles van twee 
woordkunstenaars gehad.  
 
Esme afwezig 
In de week van 17 t/m 21 juni ben ik niet aanwezig op school. Juf Eke is deze week het 
aanspreekpunt en op dinsdag juf Ineke. 
 

Voeg mailservice@mail.parnassys.net toe als veilige afzender    
Het is helaas meerdere keren voorgekomen dat ouders onze nieuwsbrief niet hebben ontvangen. 
Mail van school kan in de spambox terecht komen. Ik wil u vragen om in uw emailadresboek het 
onderstaande adres toe te voegen: mailservice@mail.parnassys.net. Dit voorkomt dat mails worden 
aangemerkt als SPAM.    
Extra informatie hierover kunt u vinden op onderstaande website en ook hoe u dit als veilige 
afzender registreert: http://veiligeafzender.nl   
                       
Met vriendelijke groet,  
Esmé Bijlsma  
Locatiedirecteur  
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