West Terschelling, 18 maart 2022

Beste ouders/verzorgers,

Deze week zijn de roeitrainingen voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen gestart. Donderdag 21
april vindt de Jo Krulroeiwedstrijd plaats in het duinmeertje van Hee.
De winnaar ontvangt de Jo Krul-bokaal. Deze bokaal dankt zijn naam aan wijlen Johannes Krul. Hij had
een scheepswerf op de plaats waar nu restaurant ‘Loods’ is gevestigd aan de Willem Barentszkade.
Hij heeft de twee vletjes (sloepen) ontworpen, gemaakt en geschonken, zodat de eilander kinderen al
vroeg in aanraking kunnen komen met het sloeproeien. Wij wensen de kinderen veel succes en
plezier met trainen!
Tulpen uit Oekraïne, vóór Oekraïne
Het Openbaar Onderwijs Terschelling steunt de slachtoffers in Oekraïne en haalde
deze week voor al haar leerlingen deze prachtige tulpen in huis!
Van de opbrengst is 80% bestemd voor de Oekraïense kweker en zijn personeel,
waar de tulpen vandaan komen. De overige 20% komt ten goede aan Giro555, om
de mensen in nood te helpen.
De tulpen uit Oekraïne worden normaal gesproken gebroeid en lokaal verkocht voor
onder andere Internationale Vrouwendag. Door de oorlog in Oekraïne is de verkoop
echter helemaal stilgevallen.’
Met de aanschaf van deze prachtige en van hoogwaardige kwaliteit tulpen geven wij onze
leerlingen dus niet alleen kleurrijke vreugde in huis, maar dragen wij tevens ons steentje
bij aan het goede doel!
Verder zijn op alle eilander basisscholen de afgelopen 2 weken véél kleding en spullen
verzameld voor Oekraïne. Afgelopen maandag werden de dozen opgehaald en vervoerd naar de wal.
Kernconcept GROEI & LEVEN
Het nieuwe kernconcept Groei & Leven is deze week gestart en duurt tot aan de meivakantie.
Groep 6-7-8 vierden woensdag de Boomfeestdag. Ze hebben geleerd hoe je zaaibommen maakt en
hoe zaaien en oogsten gaat. Daarna zijn ze bomen gaan planten.
Groep 1 t/m 5 is tijdens een lentewandeling op zoek gegaan naar voorjaarsbloemen. Ieder groepje
kreeg een klembord mee waarop ze noteerden welke bloemen ze hoe vaak tegenkwamen. We
hebben een mooi rondje gelopen en zijn enorm veel bloemen op heel veel verschillende plekken
tegengekomen. We zagen narcissen, krokussen, blauwe druifjes, paardenbloemen, madeliefjes en
sneeuwroem.
Schoolwebsite
Op de schoolwebsite staat bij iedere groep onder het kopje ‘nieuws’ informatie wat er in de
groepen allemaal gebeurt. Klik op de link: groep 1-2-3 / groep 4-5 / groep 6-7-8
Mediawijsheid
Een tijd geleden hebben we een uitnodiging gestuurd voor een informatieve theateravond door
Theater Smoar over mediawijsheid. Helaas kon dit niet doorgaan maar het lijkt erop dat het nu toch
kan doorgaan op donderdag 2 juni. Alvast voor in de agenda! Een nieuwe uitnodiging volgt nog.

Samen, voor hún toekomst!
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Ondertussen is er ook gewerkt aan alternatieven. Er wordt nu een podcast ontwikkeld waarin ouders,
kinderen en experts in gesprek gaan over mediagebruik. Deze podcast #FFsociaal?! telt 5 afleveringen die
elk gaan over 1 van de 5 kanten van de mediadiamant. (www.mediadiamant.nl/mediadiamant)

De doelgroep voor deze podcast is ouders met kinderen van 0 tot 13 jaar. Een vast terugkerende
rubriek wordt het beantwoorden van vragen uit de grabbelton waarbij 4 vragen van ouders worden
besproken door de aanwezige gasten. En iedereen kan vragen insturen! Onderaan de nieuwsbief staan
de gegevens hoe deze vragen de podcast kunnen bereiken. Voor het gebruik van de link moet de
bijlage even geopend worden.
Stichting LeerKRACHT
Dit jaar zijn we met onze school gestart met de LeerKRACHT-methodiek. Met behulp van
LeerKRACHT werken wij als team continu aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs voor onze
leerlingen. Waarbij we verschillende instrumenten gebruiken. Zoals de bordsessie: een wekelijkse
sessie waarin we met elkaar de vooruitgang bespreken op onze doelen. Die doelen staan in het
schooljaarplan van onze school.
Als team leren we van en met elkaar én zo verbeteren wij samen ons onderwijs:
Er is veel ruimte voor ieders inbreng, maken gebruik van elkaars kennis en kunde, en zo sluit onze
manier van werken op elkaar aan. We kijken bij elkaar in de les om te zien wat het effect is op
leerlingen. Ook de leerlingen zijn betrokken, omdat zij feedback geven op de lessen en dus
meewerken aan verbetering.
De LeerKRACHT-aanpak is gebaseerd op ‘continu verbeteren’ en is effectief in het versterken
van leraren in hun vak! Wilt u hierover meer weten, neemt u dan contact met ons op?
Corona-update
Het dringende advies aan leraren en leerlingen van groep 6, 7 en 8 om twee keer per week preventief
een zelftest te doen vervalt. Wel blijft het advies om bij klachten een (zelf)test te doen.

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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