
Samen, voor hún toekomst! 
Openbaar Onderwijs Terschelling 

 

 
Hoorn Terschelling, 31 maart 2022 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 

 
Week van het Openbaar Onderwijs Terschelling - maandag 4 t/m vrijdag 8 april 2022 

 
Voorwoord  
De afgelopen maanden hebben docenten en leerkrachten van het 
Openbaar Onderwijs Terschelling veel met elkaar gesproken over allerlei 
ontwikkelingen en activiteiten op onze scholen.  
We hebben nader kennis gemaakt, kennis gedeeld, maar ook ervaringen 
en ideeën uitgewisseld én zijn trots op het onderwijs dat we met elkaar 
aanbieden. 
 
Komende week is een sprankelende week vol activiteiten om ons Openbaar Onderwijs aan u te tonen.  
Wij bieden u en de leerlingen een afwisselend en informatief weekprogramma en willen u graag met 
de leerlingen laten zien wat we elke dag op school doen. U komt toch ook? 
Hartelijke groet, 
 
Jannie Docter 
 
Hieronder volgt enige extra informatie: 
Maandag 4 april 

• De kinderen gaan lekker met elkaar op pad om buiten de boel op te ruimen. 
Fijn als de kinderen warme kleding en stevige schoenen aantrekken. 

 
Dinsdag 5 april 

• Vandaag staat de schoolreis gepland. Alle ouders, verzorgers, opa’s en oma’s maar ook andere 
belangstellenden mogen die dag gratis mee met de schoolreis!  
 
In het programma (onderaan deze nieuwsbrief) leest u waar u ‘s morgens kunt opstappen. 
Onze leerlingen mogen maximaal 3 bekenden voor deze dag uitnodigen. Wilt u opgeven met 
hoeveel personen u aan de schoolreis deelneemt bij administratie@opot.nl  

 
Woensdag 6 april 

• Wij nodigen u uit om ’s middags in de groep van uw kind te komen kijken. 
-Vanaf 13:30-14:00uur kunt u binnenlopen in de groep van uw kind(eren). 
-Vanaf 14:00uur vinden we het fijn om samen met u in het hoekenlokaal  
van gr 1-2-3 een kopje koffie/ thee te drinken. 
Noteert u deze datum alvast in de agenda, want wij vinden het héél gezellig als u komt!  

 
Vrijdag 8 april 

• Op deze dag is er een speciale en bovenal feestelijke afsluiting voor de kinderen.  
En daar hoort een feestelijke uitnodiging bij die de kinderen begin volgende week ontvangen! 

 
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 

mailto:administratie@opot.nl


Samen, voor hún toekomst! 
Openbaar Onderwijs Terschelling 

 

 

 

 

Week van het Openbaar Onderwijs Terschelling 

maandag 4 t/m vrijdag 8 april 2022 

Tijdens deze week laten wij ons onderwijs graag zien en nodigen 

wij iedereen van harte uit om een kijkje te komen nemen!

 

Datum  Activiteit  Voor wie? Extra informatie   

Maandag  
4 april 

Schoonmaakactie  
 
Verspreid over het 
hele eiland 
 

Onze leerlingen en docenten dragen 
hun steentje bij om ons mooie eiland 
schoon te houden!   
 
 

Komt u een groepje leerlingen tegen? 
Een complimentje of gesprekje wordt 
gewaardeerd en uiteraard bent u altijd van 
harte welkom om mee te helpen!  

Dinsdag  
5 april  

Schoolreis  
 
U bent van harte 
welkom! 
Wij nemen u graag 
mee op een reis 
langs onze scholen 
om een kijkje te 
nemen hoe wij ons 
openbaar onderwijs 
vormgeven.  
 

Voor alle Terschellingers  
 
Graag aanmelden via 
administratie@opot.nl zodat wij 
weten op hoeveel deelnemers wij 
kunnen rekenen.  
 
Staat er voor u geen geschikte halte 
tussen en wilt u wel mee? Geeft u dit 
aan, dan zoeken we samen naar een 
oplossing! 
 

U wordt met de bus opgehaald en na afloop 
(ca. 11:40 uur) brengt de bus u weer terug 
naar uw beginpunt.  
 
Opstaptijden en locatie haltes: 
08:30: De Stilen West-Terschelling  
08:38: De Stormvogel Baaiduinen 
08:40: Midsland Centrum, parkeerplaats 
08:45: Appelhof Formerum  
08:50: Kerk Hoorn  
08:55: Puur Terschelling Oosterend  

Woensdag  
6 april  

Kijkdag op school  
 
 

Ouders/verzorgers kunnen een kijkje 
komen nemen in de groep van hun 
kind(eren).  
 
 

Ouders/verzorgers ontvangen hiervoor een 
uitnodiging inclusief tijden via de basisschool 
van hun kind(eren).  

Peuterochtend in de 
kleutergroepen 
 
8:30 – 9:15 uur  

Inloopochtend voor alle peuters van 
Terschelling en hun 
ouders/verzorgers.  
 
Peuters kunnen sfeer proeven en 
meedoen met de activiteiten van de 
kleuters.  
 

Wees welkom op onze locaties! 
 
West-Terschelling: Prinses Margrietschool 
Midsland: ’t Hunnighouwersgat 
Hoorn: OBS ’t Jok  
 
 

Vrijdag  
8 april   

Feestelijke afsluiting 
op vrijdagochtend 
 
 

Onze leerlingen 
 
Een ochtend vol leuke activiteiten 
waarbij plezier én ontmoeting 
centraal staat! 
 

Leerlingen en ouders ontvangen hierover 
nadere informatie.    


