
Samen, voor hún toekomst! 
Openbaar Onderwijs Terschelling 

 

 
West Terschelling, 1 juli 2022 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Het einde van het schooljaar komt al weer in zicht. In deze nieuwsbrief informeer ik u over een aantal 
activiteiten die de komende twee weken gepland staan. 
 
Schoolfoto 
Maandagmiddag 4 juli worden er groepsfoto’s genomen. Voor de vakantie ontvangt u een groepsfoto. 
 
Afsluiting Kernconcept Communicatie 
De afgelopen periode hebben de kinderen gewerkt aan het Kernconcept Communicatie. Er 
werd gesproken over emoties, letterlijk en figuurlijk taalgebruik, een boodschap duidelijk 
overbrengen (zowel mondeling als op papier), verschillende manieren van communiceren 
(bijvoorbeeld door middel van kunst) en in groep 1-2-3 is gewerkt over 'het museum'.  
 
Wij nodigen u graag uit om een kijkje te komen nemen in ons 'museum van communicatie'.  
Onze school: een museum, waarin de gemaakte kunstwerken te zien zijn.  
Papa's, mama's, opa's, oma's, ooms, tantes ... komt allen! 
Ps. Wilt u even doorgeven aan de leerkracht van uw kind(eren) welke dag u komt? 

• Wanneer: dinsdag 5 én donderdag 7 juli 

• Tijd: 13:45-14:15 uur 
 
Strandsportdag groep 3 t/m 8 
Vrijdag 8 juli vindt de jaarlijkse strandsportdag plaats voor gr. 3 t/m 8. De kinderen gaan om 8:30u met 
de bus vanaf school naar het strand bij Midsland. Onze gymleerkracht juf Arine organiseert deze 
fantastische dag! 

• Wij zijn op zoek naar ouders die een groepje kinderen willen begeleiden.  
Wilt u helpen dan kunt u dit doorgeven aan de groepsleerkracht. 

• De kinderen van gr. 3-4 komen rond 12:15u met de bus aan op school en zijn die middag vrij. 

• De kinderen van gr. 5 t/m 8 komen rond 14:15u met de bus aan op school. 

• Graag een rugtas meegeven voorzien van naam, een pauzehap en voldoende drinken.  

• Gr 5 t/m 8 luncht op het strand en moet zelf een lunchpakket meenemen.  

• Het is fijn als de kinderen ingesmeerd zijn met zonnebrand en eventueel zonnebrand in hun 
tas meenemen. 

 
Afscheid groep 8 
Groep 6 en 7 nemen dinsdag 12 juli afscheid van groep 8. Woensdag 13 juli neemt de hele school om 
12:00u afscheid van groep 8. Wij vormen dan een erehaag en de zomervakantie begint voor groep 8! 
 
Schoolpleinfeest Brede School West  
Donderdag 14 juli hebben we een gezellige middag op het schoolplein van 13:30-14:00u.  
Woensdag 6 juli ontvangt u een uitnodiging.  
 
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/ 

https://www.prinsesmargrietschoolterschelling.nl/

