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        West Terschelling, 22-1-2020 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 

IEP leerlingvolgsysteem en een vernieuwd rapport 
Wij willen u graag voorafgaand aan de rapportgesprekken uitleg geven over onze nieuwe IEP 
toetsen en de veranderingen die daarmee gepaard gaan voor het rapport. Natuurlijk is er 
ook ruimte voor vragen. We hebben diverse tijdstippen gekozen en hopen dat er voor 
iedereen een moment bij zit dat passend is. 
We willen u zo inzicht geven in het nieuwe rapport zodat in het gesprek zelf inhoudelijke 
zaken worden besproken. Alle kinderen vanaf groep 3 zijn bij het rapportgesprek aanwezig 
en zullen zelf een en ander vertellen over de inhoud van hun rapport. Kinderen van groep  
1 /2 mogen bij het gesprek aanwezig zijn. 
 
Dinsdag 28-1 

• Voorlichting over IEP toetsen en het 
nieuwe rapport door Ineke en Eke. 
 

• Uitnodiging rapportgesprek  mee naar 
huis 

• De lijsten met de tijden voor de 
gesprekken hangen in de hal bij groep 
1/2/3 op het informatiebord. Zo kunt u 
ruilen als dat nodig is. 

 
8.30 - 9.15 uur 
of 
13.30 - 14.15 uur 

Vrijdag 7-2 

• Voorlichting over IEP toetsen en het 
nieuwe rapport 

• Rapporten groep 1 t/m 8 met de 
kinderen mee naar huis 

 
8.30 - 9.15 uur 
 
Geeft u een stevige tas mee 
naar school voor het 
rapport aub. 

Maandag 10-2 t/m vrijdag 14-2 

• rapportgesprekken groep 1 t/m 8 

Gesprekken vinden ook 
plaats onder schooltijd 

 
 
Optreden West Aleta Singers met de scholen 
Volgende week staat de voorstelling ‘Van alles op het strand’ van de West Aleta Singers op 
het programma. Op vrijdag 31 januari zal in de Tonnenloods de voorstelling plaatsvinden 
waarbij eilanderkinderen ook een rol spelen. 
Vanwege de staking is de voorstelling met de kinderen van groep 1 t/m 4 verschoven naar 
woensdag 29 januari. Ouders van de kinderen van groep 1 t/m 4 mogen hierbij aanwezig 
zijn. Komt allen! 
 

http://www.prinsesmargrietschoolterschelling.nl/


 

 

Tickets 

Alle kinderen krijgen een vrijkaart voor de voorstelling van 31 januari als ze daarbij aanwezig 

willen zijn: dus alle kinderen van groep 1 t/m 8. 

De kinderen die meedoen met de voorstelling krijgen dit kaartje in de Tonnenloods bij 

aanvang van de generale repetitie op vrijdag 31 januari. 

Alle overige kinderen kunnen dit kaartje door hun ouders af laten halen op donderdag 23 

januari tussen 8:30 tot 9:00 uur op school. Daar kunnen ook de ouders een kaartje kopen 

voor € 4,00. 

Daarna is de voorverkoop bij Ben van Alles, Rosenberg en Funke. Daar zijn géén vrijkaarten 

voor de kinderen. 

 

Donderdag 23 /1 

8.30-9.00 uur Vrijkaartjes ophalen en kaartverkoop op school 

 

Woensdag 29/1 

9.15 uur  Optreden Janny Cruiming met de groepen 1,2,3,4 van alle basisscholen in de 

sporthal naast de school.  Ouders zijn hierbij van harte welkom. Hier is geen 

kaartje voor nodig. 

± 10:20 uur     Groep 5,6,7,8 leerlingen die meedoen aan de voorstelling gaan naar de 

sporthal op West ter voorbereiding van de voorstelling van vrijdag. Ze 

oefenen de voorstelling nog 1 keer gezamenlijk. Kinderen die niet meespelen 

op vrijdag blijven op school bij een leerkracht. 

 

 

Vrijdag 31/1 

17:00 -18:30 De generale repetitie  voor de kinderen van groep 5 t/m 8 die meedoen vindt 

voorafgaand aan het concert in de Tonnenloods plaats. De kinderen krijgen 

daar een broodje knakworst en drinken. Doet uw kind mee dan moet u zelf 

uw kind hierheen brengen. 

19:00 uur  Aanvang voorstelling. De kinderen spelen mee in het eerste deel voor de 

pauze. Ze mogen in de pauze naar huis. De voorstelling duurt tot 21.00 uur. 

 
Jarig zijn 
Wist u dat een kind op school 20 tot 30 keer per jaar een traktatie krijgt? Dat mag ook, want 
jarig zijn is feest! Er zijn veel leuke manieren om traktaties lekker en gezond te maken. 
 
Traktatietips 

• Groente en fruit in een leuk jasje. 

• Een cadeautje, zoals stuiterballen, potloden, fluitjes, stickers, kleurboekjes of bellenblaas. 

• Kleine porties, zoals een rozijndoosje, een handje naturel popcorn, soepstengel, 

peperkoek, of een mini eierkoek. 

• Kijk voor meer info op de site van het Voedingscentrum. 
https://www.voedingscentrum.nl/trakteren 

 

https://www.voedingscentrum.nl/trakteren
https://www.voedingscentrum.nl/trakteren


 

 

 
 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Esmé Bijlsma 

Locatiedirecteur   

 


