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Beste ouders/verzorgers, 
 
 
Koffieochtend: u bent van harte welkom! 
Dinsdag 5 oktober om 8.30uur staat een koffiemoment in de hal gepland waarbij leden van de OR, MR 
en een aantal teamleden zullen aansluiten. Mocht u vragen hebben dan kunt u die aan hen stellen.  
In de bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u het jaarverslag van de ouderraad en het jaarverslag van 
de medezeggenschapsraad.  
 
Ouderraad (OR) 
Wie zijn wij? 
Sinds september is er een nieuwe samenstelling van de ouderraad; drie ouders hebben afscheid 
genomen en één ouder is lid geworden. De bestuursfuncties zijn ook herverdeeld.  
Daarom willen we u graag een nieuw overzicht geven van onze leden: 

• Jacoba Haan: moeder van Roos (gr 6), Iris (gr 4) en Lotus (g 1), is voorzitter 

• Ramona Bemboom: moeder van Bart (gr 5) 

• Enying Zhao: moeder van Lianne (gr 7) en Cindy (gr 2) 

• Joris Dam: vader van Floris (gr 5) en Fèlice (gr 2) 

• Lilian Lettinga: moeder van Lieke (gr 3) en Nora (gr 1), is penningmeester 

• Lotte van Ravenswaaij: moeder van Juul (gr 4) en Sam (gr 2), is secretaris 
 

Een mooi team, maar versterking is altijd welkom. Lijkt het u leuk om deel uit te maken van de 
ouderraad, informeer dan gerust bij één van onze leden. 
 
Inning ouderbijdrage 
De inning van de ouderbijdrage (€ 75,- per kind) zal dit jaar als volgt verlopen: 
het bedrag wordt in twee delen geïnd, te weten in november 2021 en in mei 2022. 
Er zal net als vorig jaar gewerkt worden met betaalverzoeken, deze ontvangt u van de 
penningmeester. 
 
Medezeggenschapsraad (MR) 
De MR vergadert gemiddeld 6 keer per jaar, deze vergaderingen zijn openbaar. Tijdens de 
vergaderingen worden diverse beleidsstukken besproken, maar ook dagelijkse schoolzaken.  
Mocht u zelf een vraag of onderwerp hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de MR.  
De MR is er om uw belangen te behartigen. 
De oudergeleding bestaat uit Leo Slings en Arjen Haantjes. 
Janneke Baarslag en Ineke Tuinman- van Vliet hebben namens het personeel zitting in de MR. 
 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) - OPROEP  
Het Openbaar Primair Onderwijs Terschelling (OPOT), waaronder de Prinses Margrietschool valt, heeft 
een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In deze raad zitten 3 leerkrachten en 3 
ouders: van elke school een ouder en een leerkracht. De GMR voert op grond van de ‘Wet 
Medezeggenschap Scholen' overleg met het bestuur, vertegenwoordigd door de bovenschoolse 
directeur-bestuurder (Jannie Docter).   
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Voor onze school heeft Simone van Berghem de afgelopen jaren u als ouder vertegenwoordigd. Zij 
geeft per dit schooljaar het stokje graag over aan de volgende. Daarom zijn we op zoek naar een ouder 
die positief kritisch wil meedenken over het openbaar onderwijs op Terschelling, meeleest in de 
stukken die besproken worden en die een bijdrage wil leveren aan de controlerende rol die de GMR 
heeft binnen onze organisatie. 
Interesse? Neem dan contact op met Simone van Berghem (oudergeleding GMR) of Lizanne 
Groeneweg (personeelsgeleding GMR). 

 
Verkeersveiligheid rondom de school 
Het is fijn als wij met z'n allen de verkeersveiligheid rondom de school in de gaten houden.  
Er zijn een aantal afspraken die we hierbij hanteren: 

• De afgesproken rijrichting voor auto’s: vanaf de Parnassiaweg de Prinses Margrietlaan inrijden 
en via de Cornelis Douwesstraat wegrijden.  

• Bij het halen en brengen van de kinderen met de auto, worden auto's geparkeerd in de 
parkeervakken bij de gymzaal. Het is niet de bedoeling dat er geparkeerd wordt voor de 
uitgang van de school.  

• Kinderen lopen met de fiets aan de hand op het schoolplein. 

• Het hekje bij de schommels op het grote voorplein aan de kant van de Parnassiaweg is alleen 
bedoeld als nooduitgang. 

 
Herfstvakantie 
Vrijdag 8 oktober zijn de kinderen om 12.00 uur vrij en start de herfstvakantie. 
Maandag 25 oktober hebben de leerkrachten een studiedag. Deze dag zijn de kinderen vrij. 

 
Corona update  
Op de website van school staat de Richtlijn Corona van 25 september jl., voorheen ‘protocol’ genoemd. 
Tevens staat hier een recente beslisboom met de informatie ‘thuisblijven of niet’. 
(https://www.prinsesmargrietschoolterschelling.nl/) 
 
Kinderpostzegelactie ‘voor kinderen door kinderen’ 
Dankzij de opbrengst van de Kinderpostzegelactie, donateurs en financiers maakt 
Kinderpostzegels zich sterk voor kinderen die extra steun nodig hebben. Afgelopen 
woensdag is de jaarlijkse Kinderpostzegelactie gestart. De kinderen van de 
bovenbouw gaan langs de deuren om de bestellingen op te nemen.  
 
Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’ 
In de groepsapp van alle groepen is de informatie van de Kinderboekenweek gedeeld.  
De afsluiting van de Kinderboekenweek is een boekenmarkt voor en door kinderen van beide scholen. 
Die vindt plaats op woensdag 6 oktober van 13.30uur tot 14.10uur. Kinderen vanaf groep 3 mogen hier 
hun 2e hands boeken verkopen. Om 14.10uur ruimen de kinderen hun kraampje op en mogen ze (mee) 
naar huis.  
Ook boekhandel Funke heeft een kraam op de boekenmarkt. Tip: bij aankoop van een kinderboek 
tijdens de Kinderboekenweek ontvangt uw kind het Kinderboekenweekgeschenk cadeau. Dit is het 
boek ‘Tril’, geschreven door Bette Westera. 
U bent van harte uitgenodigd op de boekenmarkt! 
 
Mochten er naar aanleiding van deze brief nog vragen zijn, neem dan vooral even contact op.   
Met vriendelijke groet, 
 
 
Namens het team Prinses Margrietschool 
Ineke Tuinman- van Vliet 

https://www.prinsesmargrietschoolterschelling.nl/
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