
  

West Terschelling, 27 februari 2022 
 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Onze scholen starten morgen weer daarom ontvangt u deze gezamenlijke nieuwsbrief.  
De schooltijden van beide scholen blijven als voor de voorjaarsvakantie.  
 
De kinderen van de onderbouw (cbs gr 1-2 en obs gr 1-2-3) worden door hun ouders 
gebracht en gehaald op het voorplein, net zoals voor de vakantie.  
De kinderen van de andere groepen komen de school in en uit door de hoofdingang. 
 
In verband met de verkeersveiligheid willen wij benadrukken dat het gewenst is dat 
kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school komen.  
De fietsen van de groepen 6 t/m 8 staan bij het gymlokaal en van de groepen 1 t/m 5 op het 
plein. Wilt u ons erbij helpen dat de kinderen hun fietsen in de vakken plaatsen? 
Verder is er een vaste rijrichting voor auto’s. Te weten: via de Parnassiaweg de Margrietlaan 
inrijden dan de Dennenweg op en via de Cornelis Douwestraat wegrijden. Brengt u uw kind 
met de auto dan graag uw auto parkeren in een parkeervak. 
 
De maatregelen rondom corona zijn versoepeld. Dit betekent:  

• Ouders zijn weer welkom in school en dat vinden wij heel fijn! 

• De pauzetijden vinden weer gezamenlijk plaats, om 10:15uur en om 12:15uur. 

• Mondkapjes hoeven niet meer in school gedragen te worden. In het 
leerlingenvervoer naar de zwemles is het wel nodig, voor de leerlingen van groep 6 
t/m 8, om een mondkapje te dragen. 

• Op school zijn vanaf nu zelftesten aanwezig voor de kinderen van groep 1 t/m 8. 
Indien u testen nodig heeft, kunt u dit aangeven bij de leerkracht van uw kind. 
Testen is vrijwillig en vindt thuis plaats.  

• Het dringende advies blijft voor de kinderen van gr 6 t/m 8 en onderwijspersoneel 
om 2x per week een zelftest te doen. 

• Het is niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden.  Basismaatregelen zoals 
regelmatig handen wassen en voldoende ventileren gelden wel. 

 
Mochten er naar aanleiding van deze brief nog vragen zijn, neem dan  
vooral even contact op.  
Met vriendelijke groet, 
 
 
Annriëtte van Duyvenbode    & Ineke Tuinman- van Vliet 
Directeur cbs Vossersschool   Teamleider obs Prinses Margrietschool 


