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                                     West-Terschelling, 22-8-2019 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Het nieuwe schooljaar gaat maandag 26 augustus van start. Wij zijn deze week als team 
bezig geweest met alle voorbereidingen en we hebben er zin in. 
Maandagochtend staat de koffie en thee voor u klaar om 8.30 uur.  
 
In de onderbouw hebben we de lokalen opnieuw ingericht. In het ene lokaal zijn allerlei 
speelhoeken ingericht en in het andere lokaal zijn de hoeken meer gericht op wat rustiger 
activiteiten waarbij ook instructies gegeven worden. 
Tijdens de speelwerklessen kunnen alle kinderen in beide lokalen aan het ‘werk’  zijn. 
We ontvangen alle kinderen maandag in het ‘instructielokaal’ in de kring. Vanaf dinsdag 
zullen de kinderen starten met een inloop. Dit betekent dat ze bij binnenkomst direct aan de 
slag gaan in de hoeken. 
 

                                             

 
 
Gouden weken 
We starten maandag in alle groepen met de GOUDEN weken. 
De Gouden Weken worden ingezet om het goud dat we in handen hebben, onze leerlingen, 
in korte tijd te smeden en te kneden zodat er een fijne sfeer in de groep heerst, een heel 
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schooljaar lang. De Gouden Weken zijn de eerste weken van het schooljaar. Ze zijn bij uitstek 
geschikt om een fundament neer te zetten voor een goede groepsvorming.  Bij de Gouden 
Weken ligt het accent op groepsvormende activiteiten en oudercontact. Een onderdeel van 
deze weken is een training Rots en Water door Menno Tuik. Hij komt op woensdag 28 
augustus een hele dag met de kinderen van de groepen 4 t/m 8 werken. 
 
Kennismakingsgesprekken en  informatie avonden 
De kennismakingsgesprekken vinden plaats tussen 2 en 13 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 woensdag 28 augustus intekenlijsten bij de klas zodat u zelf een 
moment kunt kiezen dat u het beste past. 
 
We hebben er dit jaar voor gekozen om u als ouder tijdens een informatie avond te vertellen 
hoe we werken in de groep en te laten zien wat we allemaal doen in een schooljaar. 
Donderdag  26 september groep 1/2/3          19.30 uur 
Donderdag    3 oktober      groepen 4 t/m 8   19.30 uur 
 
 
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 lokaal  
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. 
 
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.  
 
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  in groep 1/2/3 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. 
 
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 aan het eind van 
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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 

 
Gym 
Er is gym op dinsdagmiddag voor de kinderen van groep 5 t/m 8 door de eigen leerkracht en 
voor alle groepen op donderdag door Arine van der Zee. 
 
Zwemlessen 
Alle zwemlessen staan vermeld in de jaarkalender. 
Groep 3 /4 start met zwemmen op dinsdag 17 september 
 

Vakanties Primair Onderwijs Terschelling 
schooljaar 2019-2020 

Herfst                ma 21 oktober t/m vrij 1 november 2019 

Kerst                  ma 23 december 2019 t/m vrij 03 januari 2020 

Voorjaar             ma 17 februari t/m vrij 21 februari 2020 

Pasen                vrij 10 april t/m ma 13 april 2020 

Mei                    ma 27 april t/m vrij 5 mei 2020 

Hemelvaart        do 21 mei t/m vrij 22 mei 2020 

Pinksteren         ma 1 juni 2020 

Zomer               ma. 6 juli t/m vr. 14  augustus 2020 

Studiedagen  16-9-19, 4-11-19, 27-11-19, 6-1-20, 11-3-20, 14-4-20, 2-6-20 

Dinsdag 27 augustus 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. 
 
Vrijdag 30 augustus krijgen de kinderen de jaarkalender en allerlei formulieren over AVG e.d. 
mee naar huis. Zo hebben hierna allemaal de juiste informatie. 
 
Ik wens iedereen een heerlijk schooljaar toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
Esmé Bijlsma 
Locatiedirecteur 
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