
Samen, voor hún toekomst! 
Openbaar Onderwijs Terschelling 

West Terschelling, 1 maart 2021 
 
 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
 
Deze week heten wij Nora Finnema, Tim Bergsma en Isla de Breed welkom bij ons op school. Tevens is in 
de laatste schoolweek voor de voorjaarsvakantie Lotus Haan 4 jaar geworden.  
We wensen hen allen een hele fijne basisschooltijd op de Prinses Margrietschool! 
 
Gymnastiek 
De gymzaal gaat in verband met de verkiezingen op 16 en 17 maart als stemlokaal gebruikt 
worden. De zaal wordt daarvoor al ingericht en kan dus t/m 17 maart niet gebruikt worden. Na 17 maart 
wordt alles zo spoedig mogelijk weer opgeruimd en vanaf 22 maart is de zaal weer beschikbaar voor de 
gymlessen.  
Verder moeten de groepen en scholen vanwege het protocol basisonderwijs gescheiden gymmen.  
Daarom zijn de gymlessen van juf Arine voortaan op dinsdag.  
Voor de kinderen van gr 4 t/m 8 is die dag makkelijk zittende kleding en sportschoenen handig om te 
dragen, aangezien zij buiten gymmen nu de gymzaal niet kan worden gebruikt. 
 

• Gr 1-2-3   8.30-9.15uur   speellokaal  

• Gr 4-5    9.30-10.15uur    buiten  

• Gr 6-7-8   10.45-11.30uur   buiten  
 
Toetsen IEP leerlingvolgsysteem 
Deze week zullen de toetsen van het leerlingvolgsysteem voor groep 3 t/m 8 verder worden afgenomen. 
Hier is voor de vakantie al een start mee gemaakt. De uitslag van deze toetsen is een waardevolle 
aanvulling waar acties uit naar voren kunnen komen om de komende periode aan te werken. Die 
worden gedeeld in de ouder-kind-gesprekken. 
De ouder-kind gesprekken voor de groepen 1 t/m 7 vinden plaats in de week van 15 maart.  
Maandag 8 maart ontvangt u een link voor de online intekenlijst. 
 
Stagiair  
Onze stagiaire Doortje Röell-Swart heeft voor de voorjaarsvakantie haar stageperiode afgerond in groep 
4-5. Nu gaat zij vanaf dinsdag haar stage voortzetten in groep 1-2-3. Wij wensen haar veel succes, en dat 
ze ook in deze groep mooie en betekenisvolle ervaringen kan opdoen als toekomstig leerkracht! 
 
Hoofdluis 
Na iedere vakantie worden de kinderen normaal gesproken op school gecontroleerd op hoofdluis. In de 
huidige situatie vragen we aan u om uw kind zelf te controleren. Indien uw kind hoofdluis heeft, wilt u 
dit dan doorgeven aan de groepsleerkracht? (info: Hoofdluis | Jouw GGD.nl)  
 
Mochten er naar aanleiding van deze brief nog vragen zijn, neem dan vooral even contact op.     
Hartelijke groet,  
  
Namens het team Prinses Margrietschool  
Ineke Tuinman- van Vliet 
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Voor actuele informatie over Covid-19 kunt u de volgende websites raadplegen:  
www.rivm.nl/coronavirus en www.ggdfryslan.nl  
Op de schoolwebsite staan de nieuwste versies van de beslisboom (ook in het Engels) en het protocol 
basisonderwijs onder het kopje nieuws: OBS Prinses Margrietschool Terschelling 
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