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Beste ouders/verzorgers, 
 
Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar! 
 
Afscheid groep 8 
De kinderen van groep 6-7-8 hebben afgelopen dinsdag een prachtige  
dag beleefd met een fantastische feestelijke afsluiting in De Kraak.  
Wij wensen groep 8 veel geluk in de toekomst én veel plezier  
op 't Schylger Jouw!  
 
Schoolpleinfeest 
Vandaag hadden we een fantastische opening van ons ‘nieuwe’ schoolplein, samen met alle kinderen 
van de Brede School West. Twee leerlingen hebben het plein geopend. Daarna werden er door de 
kinderen volop spelletjes gespeeld en smulden zij lekker van een ijsje.  
Wat fijn dat er zoveel ouders en omwonenden bij konden zijn om tijdens dit feest ons schooljaar 
gezamenlijk af te sluiten! (Aankomende week in De Terschellinger leest u hier meer over) 
 
Vakantie-lezen bibliotheek Noord 
Alle kinderen van groep 3-4-5 hebben deze week een boek meegekregen om in de vakantie te lezen. 
Deze nemen ze weer mee naar school in de eerste week na de vakantie. 
Voor informatie over het vakantie-lezen zie de nieuwsbrief van de bibliotheek én de Leesbingo in de 
bijlage, tevens is er een website: https://www.vakantie-lezen.nl/  
 
Medezeggenschapsraad  
Aankomend schooljaar is er een nieuwe samenstelling van de MR. Arjen Haantjes is aftredend lid, en 
Dirk Vlugter treedt aan. Samen met Laurie Beek vormt hij de oudergeleding van de MR. 
Namens de personeelsgeleding nemen Esmé Bijlsma en Marloes Seegers volgend jaar deel aan de MR. 
Hierbij willen wij Arjen Haantjes ontzettend bedanken voor zijn jarenlange inzet! 
 
Informatie Groeiklas 

 
 

Afgelopen schooljaar zijn we gestart met de Groeiklas. Hieraan nemen kinderen deel van de 3 scholen 
van het Openbaar Onderwijs Terschelling en van obs De Jutter op Vlieland. 
 
Vanuit de extra gelden die na de coronaperiode beschikbaar zijn gesteld door de overheid is deze 
Groeiklas pilot gestart om kinderen in een andere, kleinere setting te laten werken aan doelen die voor 
hun ontwikkeling van belang zijn. 
 
Deelname van leerlingen aan de Groeiklas is vanuit de invalshoek dat dit niet alleen gebeurt o.b.v. 
hoge scores op de leerlingvolgsysteemtoetsen of dat een kind die meerbegaafd is automatisch in 
aanmerking komt voor deze klas. Juist het kind dat uitdaging nodig heeft omdat het een speciale 
leerbehoefte heeft, kan in aanmerking komen voor deelname.  
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De Groeiklas biedt de leerlingen de mogelijkheid om te leren in een peergroup. Aspecten als de 
leerkuil en executieve functies komen aan bod in deze groep. Dit houdt in dat kinderen leren door te 
zetten ook als het moeilijk wordt, leerstof op een andere manier tot zich te nemen, te leren plannen 
en organiseren, etc.  
 
Na de evaluatie in mei jl. hebben we besloten dat we graag doorgaan met deze klas, met de nodige 
aanpassingen. Komend schooljaar zullen er 4 periodes van 9 weken zijn, waarbij kinderen 1 of meer 
periodes kunnen aanschuiven. Dit gaat altijd in overleg met leerling, ouders/verzorgers, 
groepsleerkracht en ondersteuningscoördinator.  
Marianne Schot-Bos is de leerkracht van de Groeiklas. 
 
Voor komend schooljaar worden er 2 Groeiklas groepen gevormd: 

• groep 4/5/6 wekelijks 1 dagdeel op woensdagochtend.  

• groep 6/7/8 om de week naar de Groeiklas op dinsdag.  
In de week dat deze leerlingen in de eigen klas zijn, krijgen ze online of fysiek ondersteuning van de 
groeiklasleerkracht om projecten verder uit te werken. 
 
Merel Logemann schrijft haar eigen boek ‘Ik ben de beste!’ 
Onze oud leerling Merel Logemann heeft haar eigen boek geschreven. Dit bijzondere 
nieuws delen wij graag in deze nieuwsbrief. 
 
Hoi allemaal! Ik ben Merel en ik ben nu een derdejaars-pabostudent op het NHL Stenden in 
Leeuwarden. Ik ben geboren op Terschelling en ik heb acht jaar op de Prinses 
Margrietschool gezeten. 
 
Sinds 1 juli is mijn allereerste (prenten)boek uitgegeven: 'Ik ben de beste!'. Ik heb het boek zelf 
geschreven én geïllustreerd. Het verhaal gaat over een meisje dat op zoek is naar haar talent. 
Uiteindelijk komt ze erachter dat zij, net als ieder ander kind, een speciaal talent heeft... Het boek is 
uitgegeven bij uitgeverij Boekscout en op hun website zou je het boek  
ook kunnen aanschaffen, mocht je geïnteresseerd zijn. 
 
Liefs Merel Logemann 
  
Fijne zomervakantie!  
U bent van harte welkom om het aftelmoment op vrijdag 15 juli bij te wonen.  
Wij tellen met de kinderen van de Brede School West af en aansluitend om 12:00u start voor iedereen 
de zomervakantie.  
 
Op maandag 29 augustus hopen wij iedereen in goede gezondheid terug te zien op school. 
Namens de ouderraad, de medezeggenschapraad en alle teamleden wensen wij iedereen een hele 
fijne zomervakantie toe!  
  
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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