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West Terschelling, 23 juni 2022 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Onlangs is Rifke Helder gestart met haar wenperiode in groep 1. Wij wensen haar van harte welkom bij 
ons op school, en natuurlijk voor Rifke en haar ouders een hele fijne bassischooltijd op de Prinses 
Margrietschool! 
 
Formatie schooljaar 2022-2023 

In deze nieuwsbrief informeer ik u over de groepsindeling en uitleg van de invulling van de formatie 
voor aankomend schooljaar.  
 

         
     (HVO: Humanistisch Vormings Onderwijs/ OAS: onderwijsassistent/ OB: onderbouw gr 1-2-3/ MB: middenbouw gr 4-5/ BB: bovenbouw gr 6-7-8) 

 

Zoals u ziet zijn er een aantal veranderingen: 

• Esmé Bijlsma gaat haar eigen bedrijf ‘Pasta aan Zee’ uitbreiden en daarom zal zij vanaf volgend 
schooljaar geen locatiedirecteur meer zijn in het openbaar onderwijs Terschelling. Wel blijft zij 
bij onze school betrokken en vervult de taak van ondersteuning coördinator. Dit betekent dat 
zij leerlingen ondersteunt met een specifieke leerbehoefte, en gesprekken voert met ouders, 
leerkrachten en externe schoolondersteuners. De functie van locatiedirecteur wordt 
overgedragen aan ondergetekende, en ik kan u zeggen dat ik dit met veel plezier doe. 

• Marloes Seegers werkt samen met Sandra Krijnen in groep 1-2-3. Juf Janneke is aan het 
herstellen en zal re-integreren op obs ’t Jok.  

• Anouk Jurrissen gaat naar de wal verhuizen, en zoekt daar naar een nieuwe uitdaging. 

• Tessa Peters heeft besloten om voor nu te stoppen met werken in het onderwijs en zich te 
richten op haar gezin. Wie weet komt zij in de toekomst weer terug! 

• Rolien van Duijvenbode stopt met werken als intern begeleider, omdat zij als leidinggevende 
gaat werken bij de Jonge Jan. Verder valt zij in tot aan de herfstvakantie in groep 4-5. Voor 
deze dag zijn wij op zoek naar een leerkracht. 

• Marianne Schot wordt de nieuwe leerkracht van de Plusklas Praktijk, en zij geeft ook les aan de 
Groeiklas.  

 
Wij wensen Esmé, Anouk, Tessa en Rolien véél geluk toe met de nieuwe stappen die zij nemen!  
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Verder is ook dit jaar extra geld vrijgekomen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Dit 
geld geeft scholen extra ruimte om maatregelen te treffen die aansluiten bij hun situatie en 
schoolprogramma. Wij hebben als team onder andere gekozen voor extra handen in de groepen en 
muziekles door de hele school.   
Sandra Krijnen kan hierdoor 5 dagen als onderwijsassistent aanwezig zijn in groep 1-2-3.  
Tamara Klijn gaat werken als onderwijsassistente in de midden- en bovenbouw én zij zal muzieklessen 
geven aan alle groepen. Wij heten Tamara van harte welkom bij ons op school!  
 
Vanuit de Ouderraad 
De ouderraad is een team van ouders die van verschillende markten thuis is. Zij vertegenwoordigen 
alle ouders die hun kinderen onderwijs laten volgen op de Prinses Margrietschool. De ouderraad is 
vooral actief in het organiseren en uitvoeren van activiteiten die worden aangeboden naast het 
regulier onderwijs. Daarnaast mogen wij van de OR af en toe materialen aanschaffen die van 
toegevoegde waarde zijn aan het onderwijs aan de kinderen. Onlangs zijn er bijvoorbeeld twee 
Wobbel balansborden aangeschaft met financiële steun van de OR.  
 
‘De Wobbel stimuleert het spel en gebruikt daarbij balans en kracht. Het bord ondersteunt op een 
speelse, maar zeer doeltreffende manier het lichaamsbewustzijn en het evenwicht. De vorm stimuleert 
de creativiteit en zorgt dat de Wobbel alles kan zijn wat het kind er zelf in ziet’ (www.wobbel.eu) .  
 
In de klas zie we dat het bord een grote aantrekkingskracht heeft op de kinderen. Hij wordt al gebruikt 
om lekker op te lezen, even tussendoor te bewegen of bewegen én leren tegelijk. OR, bedankt dat we 
deze borden konden aanschaffen! 

 

 

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  
https://www.prinsesmargrietschoolterschelling.nl/ 
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