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West Terschelling, 21 januari 2022 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
 
Allereerst een bericht over Juf Bineke. Zij is aankomende tijd afwezig op school vanwege ziekte. 
Binnenkort wordt zij geopereerd en we hopen met elkaar op een spoedig herstel! 
 
Nationale Voorleesdagen   
Van 26 januari t/m 5 februari 2022 zijn de Nationale voorleesdagen. De doelstelling van deze 
campagne is het stimuleren van voorlezen aan kinderen.   
  
Voorleeslunch  
Op de Prinses Margrietschool vinden we voorlezen erg belangrijk. In alle groepen wordt er dagelijks 
voorgelezen. Tijdens de Nationale voorleesdagen besteden we op school extra aandacht 
aan voorlezen. Dit doen we op 26 januari met een voorleeslunch. De kinderen worden tijdens de 
lunch lekker lang voorgelezen door hun eigen leerkracht. Van de OR krijgen zij broodjes knak 
aangeboden. Na de lunch gaan ze creatief aan de slag met poëzie/ gedichten.   
  
Belangrijk om te weten:  
- de kinderen nemen zelf drinken mee voor tijdens de lunch  
- eet uw kind vegetarisch, geef dit dan uiterlijk maandag 24 januari door aan de leerkracht van uw      
  kind.   
  
Voor meer informatie over de Nationale voorleesdagen, kijk 
op: https://www.hebban.nl/nationalevoorleesdagen/   
 

 

 
 
 
Schoolschaatsen Elfstedenhal en museumbezoek groep 6, 7 en 8 
Dankzij de ijsverenigingen op Terschelling gaan de kinderen van de basisscholen op donderdag 3 en 
woensdag 16 februari met elkaar schaatsen in de ijshal in Leeuwarden.  
Tevens gaan zij een museum bezoeken, dit is nog in afwachting van de komende persconferentie.  
U ontvangt binnenkort meer informatie. 
 
Oproep namens het Oranje comité - West Terschelling 
Wij zijn gestopt als Oranje comité en zijn nu naarstig op zoek naar nieuw comité, zodat Koningsdag 
zoals al heel lang een geweldige dag is voor de basisschoolkinderen. 
Wilt u in het comité dan kunt contact opnemen met Anja Roos (06-52334822). 
Zie de advertentie van het Oranje comité onderaan deze nieuwsbrief. 
  
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  
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