West Terschelling, 25 maart 2021

Beste ouders, verzorgers,
De lente is begonnen en volgende week vrijdag staat het Paasweekend al weer voor de deur.
Natuurlijk gaan we hier weer een feestje van maken met de kinderen. Donderdag 1 april gaan we
gezellig met de Paashaas op stap. En ….. dit is geen grap!
Zwangerschapsverlof
Hoera, juf Tessa is zwanger!!
Juf Tessa werkt tot 28 mei voor de klas. Daarna mag zij vanwege de richtlijnen van het RIVM niet meer
lesgeven aan de kinderen. Zij gaat haar schoolwerkzaamheden wel voortzetten tot aan de
zomervakantie, maar dan op afstand.
Vanaf 31 mei geeft juf Vera Donkerbroek samen met juf Janneke les aan de kinderen van groep 1-2-3.
Juf Vera kent onze school. Zij heeft namelijk enkele jaren geleden met veel plezier op onze school
gewerkt in de onderbouw. Zij kijkt er nu al naar uit om de vervanging van juf Tessa in te vullen.
Juf Janneke werkt vanaf 31 mei op maandag t/m donderdag, en juf Vera werkt op donderdag en vrijdag.
Boekencollectie
We hebben door een subsidie van de bibliotheek een prachtige, nieuwe collectie boeken gekregen. Hier
zijn we heel blij mee. De boeken gaan een mooi plekje krijgen in alle groepen. Dit zal de kinderen zeker
stimuleren om te lezen en nieuwe dingen te leren.
Oerol
In de week van 12 t/m 16 april werken we elke dag aan een project van Oerol mee.
Het project heet: ‘De partij voor hoofdzakelijk buitenspelen.’
We zullen u op de hoogte houden van de oprichting van de partij en alles wat er in deze week gebeurt.
Zwemles
We zijn blij dat de zwemlessen weer zijn begonnen. We volgen het rooster zoals in de jaarkalender is
weergegeven. Mocht er een wijziging komen dan hoort u dat via de groepsapp. In ieder geval worden er
geen groepen gemengd. Dit betekent dat de kinderen van groep 3 samen zwemmen, de kinderen van
groep 4 samen, de kinderen van groep 5 samen en de kinderen van groep 6-7-8 zwemmen samen.
Op dinsdag 20 april is er geen zwemles. Het zwembad is van 19 t/m 30 april gesloten in verband met.
groot onderhoud.
Studiedagen
De laatste twee studiedagen van dit schooljaar gaan door. Het gaat om maandag 26 april en dinsdag 25
mei. Die twee dagen zijn de leerlingen dus vrij.
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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