
 

 

 
 
 
 
Nieuwsbrief vrijdag 13 november 2020  
      
 
Beste ouders/verzorgers,  
  

Hierbij voor u het laatste nieuws, waarin allereerst de aandacht uitgaat naar een stukje veiligheid op de 
fiets. 
  

Fietsverlichting 

Geachte ouders/verzorgers en kinderen,  
  
De donkere tijd komt er weer aan en dat betekent dat veel van jullie (kinderen) ’s ochtends weer in het 
donker naar school fietsen.  
Het is heel erg belangrijk dat jullie als fietsers goed gezien worden en daarom willen wij als Politie 
Terschelling en Veilig Verkeer Nederland vragen om er voor te zorgen dat de verlichting van de fietsen 
van jullie (kinderen) goed werkt.  
  
We hebben bij alle scholen een sjabloon in gele verf op de straat/stoep gespoten 
om jullie ook op die manier te vragen het licht op de fiets weer aan te doen in het 
donker.  
Denk niet dat als het schemerig wordt “ze zien me wel” want dat is lang niet altijd 
zo. Je bent in het schemer vaak slecht te zien als fietser en helemaal als je donkere kleding draagt.  
Als je zonder licht in het donker fietst kun je door de politie aangesproken worden en je kan dan zelfs 
een bekeuring krijgen. De politie wil helemaal niet bekeuren, maar we willen wel dat jullie met licht op 
fietsen in het donker!  
Dus zorg dat je gezien wordt! 
  
Veilig Verkeer Nederland  
Politie Terschelling  
 
Sinterklaas 
In overleg met de Sintcommissie hebben de eilander basscholen besloten dat de Sint viering op vrijdag 4 
december op de scholen plaatsvindt. Nadere informatie volgt op een later moment. 
 
Schoolfruit  
De afgelopen jaren hebben we meegedaan aan het project EU-schoolfruit. Vorig schooljaar hebben we 
gemerkt dat de kwaliteit van het schoolfruit dusdanig matig was, dat er een andere keuze is gemaakt 
hoe we hier als school verder een invulling aan willen geven. Dit betekent dat 
groenten/fruit een aantal keer dit jaar door de school wordt aangeboden. We zullen u 
van tevoren laten weten wanneer dit gebeurt. Bovendien is het een mooie 
ontwikkeling dat de trommeltjes van de kinderen voor de pauzehap en de lunch 
gevuld zijn met verschillende soorten fruit/groenten!  
 



 

 

 
Update corona 
Hoe organiseer je je onderwijs wanneer je te maken krijgt met scenario’s die om onderwijs op afstand 
vragen? Voor die situaties heeft het team van de Prinses Margrietschool voor iedere groep een 
‘stappenplan thuiswerken’ ontwikkeld. 
We willen u hiervan een compact overzicht aanbieden, zodat u weet wat er gebeurt als de kinderen 
thuisonderwijs krijgen. Het is een stappenplan wat gaandeweg wellicht een aanpassing verdient. Indien 
dit gebeurt, ontvangt u van ons een aangepaste versie.  
In de bijlage zijn de stappenplannen opgenomen en tevens wordt komende maandag een papieren 
versie meegegeven.  
 
Inmiddels is het protocol voor het basisonderwijs herzien. Dit protocol kunt u vinden op de website van 
onze school: https://www.prinsesmargrietschoolterschelling.nl/ onder het kopje ‘nieuws’. 
Voor actuele informatie kunt u de volgende websites raadplegen: 
www.rivm.nl/coronavirus 

www.ggdfryslan.nl 

 
Mochten er naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen zijn, neem dan vooral even contact op.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team Prinses Margrietschool 
Ineke Tuinman- van Vliet 
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