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Nieuwsbrief vrijdag 16 september 2022 
 
 
 

Beste ouders/verzorgers, 
 
 

Als eerste een belangrijke datum om alvast in uw agenda te noteren: onze schoolmusical staat gepland 
op donderdagavond 13 april 2023. 

 
Schoolreis 
De beginweken van het schooljaar zijn goud waard om een basis te leggen voor een fijne sfeer in de 
groep. Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van het schooljaar. Het is een belangrijke 
tijd om een goed pedagogisch klimaat in de groep te creëren. Dit is de reden dat onze groepen nu al op 
schoolreis gaan. De kinderen leren van en met elkaar én hebben samen veel plezier! 
Volgende week gaat groep 1-2-3 op Kabouterpad en naar Zonneweelde in Hoorn en groep 6-7-8 gaat 
op zeilkamp naar Uitwellingerga. De week daarna gaat groep 4-5 samen met ’t Hunnighouwersgat naar 
speelparadijs Sanjesfertier. 

 
Muziek 
Muziekonderwijs heeft veel invloed op de cognitieve-, sociaal emotionele - en creatieve ontwikkeling 
van leerlingen. Het Openbaar Onderwijs Terschelling vindt het belangrijk om muziek in een door- 
gaande leerlijn van groep 1 t/m 8 aan te bieden. Sinds dit jaar is Tamara Klijn, een gespecialiseerde 
leerkracht muziek, werkzaam in ons onderwijs. Hieronder zal zij zich aan u voorstellen: 

 

Mijn naam is Tamara Klijn. Ik ben 22 jaar oud en start als onderwijsassistent en muziek 
docent op de Prinses Margrietschool. 
Nadat ik mijn diploma van ’t Schylger Jouw behaalde, ben ik muziek gaan studeren aan het 
Friesland College in Leeuwarden. Vanuit daar ben ik voor een stage muzieklessen gaan geven 
op verschillende scholen in Friesland. Toen kwam ik erachter hoe leuk ik het vind om dit te 
doen. Vervolgens heb ik gestudeerd voor onderwijsassistent en is mij deze mooie kans gegeven. 
En dan ook nog eens thuis op Terschelling! Hoe fijn! 
Ik hoop dan ook dat alle lessen zullen bevallen en het lijkt me leuk om kennis met u te maken. 
Tot snel! 
Met vriendelijke groet, 

Tamara Klijn 

De SMOT 
De SMOT is de afkorting voor Stichting Muziek Onderwijs op Terschelling. Haar doel is betaalbaar en 
goed muziekonderwijs. De gemeente Terschelling ondersteunt hierbij met subsidie. 
Vanaf vrijdag 23 september zullen er door De SMOT vijf muzieklessen worden gegeven aan de kin- 
deren van groep 5 en 6 om hen kennis te laten maken met de trombone. 
smot-terschelling / mrpbone.nl 

 

Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) 
Het openbaar onderwijs stelt kinderen in staat na te denken over hun eigen levensbeschouwelijke 
identiteit. Binnen onze openbare scholen bieden wij daarom HVO aan. 
HVO wordt op school verzorgd door een speciaal opgeleide vakdocent, Ingrid Bouma. Zij geeft iedere 
week les aan groep 4-5 en aan groep 6-7-8. 

https://www.smot-terschelling.nl/
https://mrpbone.nl/mr-pbone/
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In deze lessen wordt aandacht geschonken aan de belangrijkste godsdiensten en levensovertuigingen 
die er in de wereld zijn. De nadruk ligt op diversiteit en op respect voor de verschillende geloven en 
levensovertuigingen. Wij blijven hierin als openbare school neutraal. Het kind moet zoveel mogelijk vrij 
zijn om zijn eigen levensbeschouwing te ontwikkelen. 
Door HVO worden kinderen bewuster van zichzelf, ze leren welke waarden en normen ze in hun leven 
belangrijk vinden en ze luisteren naar elkaar. Het vergroten van de eigen kennis en zelfbewustzijn ver- 
groot hun weerbaarheid in onze complexe en diverse wereld. 
Wilt u niet dat uw kind meedoet aan deze lessen dan vraag ik u om met mij contact op te nemen. 

 
Studiedag 
Woensdag 21 september hebben de leerkrachten een studiedag en zijn de leerlingen vrij. 

 
Mochten er naar aanleiding van deze brief nog vragen zijn, neem dan vooral even contact op. 
Met vriendelijke groet, 

 
 

Ineke Tuinman- van Vliet 
Locatiedirecteur obs Prinses Margrietschool 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Link naar de schoolwebsite: prinsesmargrietschoolterschelling 

https://www.prinsesmargrietschoolterschelling.nl/

