West Terschelling, 25 april 2022

Beste ouders/verzorgers,

In deze nieuwsbrief heten wij Mathias Navarrete Tot (gr.1) en zijn moeder van harte welkom bij ons op
school. Wij wensen hen een hele fijne bassischooltijd toe op de Prinses Margrietschool!
Jo Krul roeiwedstrijd
Donderdagmiddag 21 april heeft de roeiwedstrijd plaatsgevonden in het
Duinmeertje van Hee. Wat was het genieten na 3 jaar eindelijk weer met z’n allen
bij elkaar om de roeiers aan te moedigen en wat was het spannend. Het team van
de Prinses Margrietschool heeft het mooiste geroeid en daarom heeft zij ‘de bel’
gewonnen. Trots op onze kanjers, van harte gefeliciteerd!
Verkeersexamen
Een aantal weken geleden hebben de kinderen van gr 7 het theoretisch examen goed afgerond.
En vandaag vond onder schooltijd het praktisch verkeersexamen plaats in Midsland. Iedereen is
geslaagd, hoera!
Koningsdag
Woensdag 27 april hebben de kinderen vrij vanwege Koningsdag. Het Oranje Comité van West heeft
een fantastisch programma samengesteld. Dit staat onderaan de nieuwsbrief vermeld.
Koningsspelen
De koningsspelen vinden dit jaar plaats op vrijdagochtend 29 april.
De kinderen starten deze ochtend met een gezamenlijk ontbijt. Graag uw kind op
donderdag 28 april een bord, beker en bestek meegeven in een tas voorzien van naam.
Na het ontbijt is er door onze gymleerkracht juf Arine voor iedere groep een spelactiviteit
georganiseerd.
Alle kinderen zijn deze dag om 12:00uur uit en dan begint de meivakantie.
Studiedag
Maandag 9 mei hebben de leerkrachten een studiedag en zijn de kinderen vrij.
Expeditie NEXT is hét Nationale Wetenschapsfestival voor kinderen en dit jaar in Franeker!
In de meivakantie op vrijdag 6 mei 2022 organiseert de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) de
tweede editie van Expeditie NEXT: hét gratis Nationale Wetenschapsfestival voor kinderen tussen de 6
en 12 jaar.
Onder leiding van de fictieve Professor Nova Next en haar zes vrienden gaan de kinderen op expeditie
door de binnenstad vol activiteiten als experimenten, live-onderzoek en opstellingen.
Zo komen de kinderen in aanraking met allerlei wetenschappers over de meest uiteenlopende thema’s
van deze tijd. Denk maar aan de klimaatcrisis, pandemieën, sociale ongelijkheid of de digitale wereld.
Voor meer informatie, de plattegrond en het programma kijk op de website www.expeditienext.nl

Samen, voor hún toekomst!
Openbaar Onderwijs Terschelling

Tryater en Ivgi&Greben zoeken kind figuranten (8-12 jaar)
Dit voorjaar speelt Under Wetter op Oerol. Voor deze voorstelling zoeken Tryater en Ivgi&Greben
enkele kinderen (8-12) die op Terschelling wonen én tijdens Oerol (9-18 juni) beschikbaar zijn. Je wordt
ingezet als beweegfigurant en hebt daarom geen tekst. Heb je plezier in bewegen, ben je fanatiek én
kun je goed beweegreeksen onthouden en opvolgen? Vind je het verder leuk om onderdeel te zijn van
een grote groep en te spelen met professionele acteurs, dansers & musici?
Geef je dan uiterlijk 13 mei op door te mailen naar Nina Postma via n.postma@tryater.nl.
Je ontvangt dan een uitnodiging voor de audities op 16 mei!
Wij wensen iedereen alvast een hele fijne en zonnige meivakantie.
We zien elkaar op dinsdag 10 mei weer 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
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