
Samen, voor hún toekomst! 
Openbaar Onderwijs Terschelling 

 
 
West Terschelling, 19 april 2021 
 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Deze week heten wij Noah Hakse (gr. 1), Anne-May Hakse (gr. 3), Liz Hakse (gr. 5), Fenne Noor van der 
Leij (gr. 1) en hun ouders welkom bij ons op school. Wij wensen jullie allemaal een hele fijne 
bassischooltijd op obs Prinses Margrietschool!  
 
Praktisch Verkeersexamen groep 7 en 8 
Afgelopen donderdag heeft in Midsland het praktisch verkeersexamen plaatsgevonden. Hulpouders 
stonden langs de fietsroute op een post om te kijken hoe de kinderen fietsten. Vrijdag kwam Kees Jan 
Doeksen namens de werkgroep Veilig Verkeer Nederland-Terschelling op school met de uitslag. Alle 
kinderen zijn geslaagd, van harte gefeliciteerd!  
 
Wilgentenen hutten 
Ietje Bouma heeft dit weekend met medewerkers van haar bedrijf Tuinvrouw 
Terschelling een tweede wilgentenen hut gebouwd op het schoolplein. De hutten 
zijn van de schietwilg gebouwd. Dit is een boomsoort met buigzame takken die 
hiervoor zeer geschikt is. De komende tijd krijgen de takken elke dag een scheut 
water, waardoor de bomen gaan uitlopen en er groene hutten zullen ontstaan. De 
kinderen zullen hier vast en zeker veel speelplezier aan beleven! 
          
Oerol ‘De partij voor hoofdzakelijk buitenspelen’ 
In het kader van de voorbereiding voor Oerol hebben de kinderen vorige week gewerkt aan een project 
waarbij een 'partij’ werd opgericht. De oprichting van deze partij en alles wat daaromheen gebeurde is 
te zien in een fotoreportage op onze Facebookpagina van school: Prinses Margrietschool Terschelling.  
 
Schoolzwemmen 
Op dinsdag 20 april is er geen zwemles. Het zwembad is van 19 t/m 30 april gesloten in verband met 
groot onderhoud. 
 
Eindtoets Basisonderwijs 
De kinderen van groep 8 maken de IEP Eindtoets op dinsdag 20 en woensdag 21 april. 
 
Studiedag en Koningsdag 

Maandag 26 april is een studiedag en dinsdag 27 april is Koningsdag. Deze dagen zijn de leerlingen 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 
 


