
Samen, voor hún toekomst! 
Openbaar Onderwijs Terschelling 

 

 
 
 
West Terschelling, 10 januari 2022 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Graag wens ik jullie mede namens het schoolteam een gelukkig en voorspoedig 2022! 
 
Op dinsdag 11 januari a.s. is onze school weer open voor alle leerlingen en starten we met de lessen. 
We zijn erg blij dat het kabinet dit besluit heeft genomen en verheugen ons erop de leerlingen weer in 
de klas les te geven.  
 
Op school gelden de maatregelen die ook in december van toepassing waren. Dit betekent o.a. dat: 

• Onderwijspersoneel draagt in het schoolgebouw een mondneusmasker. Voor leerlingen van 
groep 6, 7, 8 wordt dit dringend geadviseerd. Op een vaste zit- of staplaats hoeft geen 
mondneusmasker op, alleen bij verplaatsingen.  

• Onderwijspersoneel en leerlingen in de bovenbouw (groep 6, 7, 8) wordt dringend geadviseerd 
om zich 2x per week preventief te testen m.b.v. de door de overheid verstrekte zelftesten. Dit 
advies geldt voor iedereen, immuun en niet-immuun. Zelftesten worden thuis afgenomen. 

• De zelftests zijn op school verkrijgbaar. Mocht u zelftesten nodig hebben dan kunt u dit aan de 
groepsleerkracht van uw kind doorgeven. Ook vandaag kunt u hiervoor contact opnemen. 

• Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt passend bij COVID-19, gaat de 
leerling naar huis en/of wordt hij/zij direct door een ouder/verzorger opgehaald. 

• Ouders/verzorgers en externen komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan.  
 

Op de website staat het huidige protocol en tevens de beslisboom: Corona informatie | OBS Prinses 
Margrietschool Terschelling 
 
GMR en MR 
Allereerst willen wij Simone van Berghem (GMR) en Leo Slings (MR) hartelijk bedanken voor hun 
jarenlange inzet!  
Voor zowel de GMR als de MR zijn gegadigden gevonden die ‘de stokjes’ vanaf nu overnemen. 
De vacature in de GMR wordt ingevuld door Leo Slings en de vacature in de MR wordt ingevuld door 
Laurie Beek. 
 
Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO) 
De maatregelen voor scholen rond het Coronavirus, die in december zijn afgekondigd, hebben ook 
consequenties voor het lesgeven van de vakleerkrachten van vormingsonderwijs (GVO/HVO). Daarom 
zal Ingrid Bouma nu geen lesgeven op school. 
 
Mochten er naar aanleiding van deze brief nog vragen zijn, neem dan vooral even contact op.   
Met vriendelijke groet, 
 
 
Ineke Tuinman- van Vliet 
Teamleider obs Prinses Margrietschool 
 

https://www.prinsesmargrietschoolterschelling.nl/nieuws/corona-informatie/
https://www.prinsesmargrietschoolterschelling.nl/nieuws/corona-informatie/

