West Terschelling, 19 mei 2022

Beste ouders/verzorgers,

Na de meivakantie is Guusje Tjepkema gestart met haar wenperiode in groep 1. Wij wensen haar van
harte welkom bij ons op school, en natuurlijk voor Guusje en haar ouders een hele fijne bassischooltijd
op de Prinses Margrietschool!
Kernconcept Communicatie
Afgelopen woensdag zijn we gestart met het nieuwe Kernconcept Communicatie.
De kinderen leren onder andere dat niet iedereen dezelfde taal spreekt, dat je een boodschap op
verschillende manieren kunt overbrengen, ervaren de functie van symbolen, leren wat verbale en nonverbale communicatie is en leren waar een goede schriftelijke communicatie aan moet voldoen.
Dit Kernconcept sluiten we af met een museumbezoek voor ouders, verzorgers en andere
belangstellenden op dinsdag 5 of op donderdag 7 juli van 13:45-14:15u.
Schoolvoetbaltoernooi
Woensdag 18 mei vond het schoolvoetbaltoernooi op het voetbalveld in
Midsland plaats voor de basisscholen. Onze twee teams hebben een sportieve
prestatie neergezet, en goed hun best gedaan!
Oudergeleding Medezeggenschapsraad op zoek naar nieuw lid
De MR vergadert gemiddeld 6 keer per jaar, deze vergaderingen zijn openbaar.
Tijdens de vergaderingen worden diverse beleidsstukken besproken, maar ook dagelijkse schoolzaken.
De MR is er om uw belangen te behartigen. De MR van onze school bestaat uit twee ouders en twee
personeelsleden. Onze MR is op zoek naar een nieuw ouderlid, aangezien er een ouder aftredend is.
Interesse?
Neem dan contact op met Laurie Beek (oudergeleding MR) of Arjen Haantjes (oudergeleding MR)
#FFsociaal?!: een interactieve ouderavond
De Terschellinger basisscholen, Prokino, Theater Smoar en GGD Fryslân organiseren gezamenlijk:
#FFsociaal?!: een interactieve ouderavond over (sociale) media waarbij op een informatieve én
entertainende wijze wordt ingespeeld op deze en andere herkenbare situaties voor ouders.
(Via de groepsapp heeft u de flyer inmiddels ontvangen)
• Voor wie: alle ouders van kinderen tussen 0 en 12 jaar
• Wanneer: donderdag 2 juni om 19.30
• Waar: de aula van 't Schylger Jouw - Midsland
De SMOT
De SMOT is een afkorting voor Stichting Muziek Onderwijs op Terschelling. Hun doel is betaalbaar en
goed muziekonderwijs. De gemeente Terschelling ondersteunt hierbij met subsidie.
Vanaf donderdag 2 juni zullen er door De SMOT muzieklessen worden gegeven aan de kinderen van
groep 5 en 6, om hen kennis te laten maken met trommellessen. Deze lessenreeks van 4 momenten
wordt afgesloten met een presentatie aan ouders, verzorgers. U hoort binnenkort wanneer dit is.
https://www.smot-terschelling.nl/

Samen, voor hún toekomst!
Openbaar Onderwijs Terschelling

Bericht van de Ouderraad Prinses Margrietschool.
De inning van de vrijwillige ouderbijdrage (€ 75,- per kind) wordt net zoals anders in 2 delen geïnd.
De ouderbijdrage wordt geïncasseerd door middel van een betaalverzoek, te weten in januari en in
mei 2022. Binnenkort ontvangt u een betaalverzoek.
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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