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Openbare basisschool 

       
                                                                                                                   Nieuwsbrief 7 

Midsland, 6  juni 2018 

Beste ouders en verzorgers,  

Personele bezetting 

 

De vacature voor groep 1/2 voor het volgend schooljaar is vervuld. Juf Grietje Mink komt ons team versterken. 

Wij zijn daar blij mee! Wij informeerden de ouders al per mail. Hieronder stelt juf Grietje zich voor: 

 

Mijn naam is Grietje Mink.  

Ik ben 32 jaar en woon in Formerum. Ik hou erg van 

reizen en heb dit de afgelopen jaren ook veel gedaan.  

Ik heb op verschillende scholen op Terschelling mogen 

werken. Op dit moment geef ik les aan groep 5/6 op de 

Prinses Margrietschool op West.  

Komend schooljaar ga ik lesgeven in groep 1/2 van ‘t 

Hunnighouwersgat.  

Ik heb er erg veel zin in!  

 

 
 

Juf Arine, de vakleerkracht gymnastiek, heeft na de meivakantie op onze school al haar gymlessen weer op 

gepakt. Wij bedanken meester Nairn voor het vervangen van de lessen op dinsdag.  

Het organiseren van de geplande kleuterspeeldag op 16 mei en de strandsportdag op 5 juli lukt juf Arine nog 

niet. Ons team zal een alternatief programma uit gaan voeren bij het Meertje van Hee. Ouders worden middels 

de app of mail geïnformeerd over de datum en andere bijzonderheden.  

Meester Gert Jan is vanaf de meivakantie weer zijn taken aan het opbouwen qua aard en omvang. Ouders hebben 

hierover een mail ontvangen. Meester Gert Jan neemt de ICT-taken over van juf Annalies. We bedanken en 

complimenteren juf Annalies voor de ICT-vervanging.  

Wij zijn altijd heel blij met nieuwe kinderen. Onze kleutergroep groeit flink. Juf Sjoukje zal om die reden wat 

langer aanwezig zijn op school en ook grotendeels op de vrijdagochtend. 

IEP-eindtoets groep 8 

Kort geleden ontvingen de kinderen van groep 8 de uitslag van de IEP-eindtoets.   

De gemiddelde score van de IEP-eindtoets was 81. Onze school scoorde 90,9.   

We zijn trots en blij voor de kinderen uit groep 8 die helemaal voldeden aan onze verwachtingen. Hun 

vervolgstap op het voortgezet onderwijs zal zeker lukken. 
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Next Level Expeditie 2018 – Plastic-soup 

Op de openbare scholen van Terschelling is voor de meivakantie een prachtige start gemaakt met de Next Level 

Expeditie 2018 over de plastic-soup. Kinderen leerden hoe plastic afval onze wereld vervuil, hoe we voorkomen 

dat dit onze wereld nog meer bedreigt en wat je daar zelf aan kan doen. 

In het project brengen we de 4 Next Level domeinen curriculum, gepersonaliseerd, duurzaam en samen met de 

gemeenschap “Inclusive” samen. De impact van vernieuwend onderwijs ervaren met een duurzame boodschap.  

 

 

 

Op 18 mei kregen wij op de internationale 

Waddenconferentie in Leeuwarden de gelegenheid 

om ons te presenteren en te vertellen over onze 

ongerustheid over de vervuiling. Tim Groenewoud 

en Cor Bakker mochten namens onze school mee 

voor hun bijdrage op het podium, een lied, een 

interview en de deelname in de plastic-soup winkel.  

 

Alle kinderen hebben 23 mei van Willy Cupido 

(directeur-bestuurder) een dopper ontvangen. Laat 

dat ervoor zorgen dat we niet onnodig gebruik maken 

van plastic verpakkingen.  

 

Voor wie meer wil zien over het project: 

https://www.nextlevelschool.frl/next-level-inclusive-

op-terschelling  

 

 

https://www.nextlevelschool.frl/next-level-inclusive-op-terschelling
https://www.nextlevelschool.frl/next-level-inclusive-op-terschelling
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Groep 5/6 aan slag! 

De SMOT organiseert ook dit jaar weer vier lessen slagwerk met emmers en stokken gegeven aan de kinderen van 

de groepen 5/6. Afgelopen dinsdag mochten al onze andere kinderen en de ouders genieten van de opvoering. 

Onze complimenten! 

 

 

 

Oerol  

 

Koor 

Elf kinderen van groep 5/6 blijven muzikaal actief. In het televisieprogramma Opium op Oerol op maandag 18 

juni. De uitzending begint om 19.24 uur en is te zien opo NPO2.  

Van alle drie de openbare scholen treden ongeveer 10 kinderen op als koor.  Dit is verrassing voor de 2 gasten: 

Ilse Warringa (juf Ank) en Diederik Ebbinge (meester Anton) uit de luizenmoeders. Natuurlijk gaat het om het 

lied “Hallo Allemaal” maar ditmaal in de drie Terschellinger dialecten. Wij danken de vertaalgroepen voor hun 

vijdrage in het Aasters, het Meslôns en het Westers. En natuurlijk juf Annalies die het lied inoefent met de 

kinderen. 

 

Project van Victor Frederik                                                                                                                     

Traditiegetrouw gaat Viktor Frederik weer met de kinderen van de Terschellinger scholen aan de slag voor zijn 

bijdrage aan Oerol met het project Wayfaring. Dit jaar werken het Engelse collectief And Now, Frederik & 

Ebbinge en alle Terschellinger schoolkinderen aan een interactieve installatie op de grens waar land en zee 

elkaar ontmoeten. Frederik & Evbbinge komen dat op 6 juni op onze school doen.  Groep 7/8 krijgt nog een 

tweede les. 

 

Voorstellingen 

Elke groep bezoekt een voorstelling van Oerol. Zie onderstaand overzicht voor de data. 
Gevraagd: Ouders die willen helpen met het vervoer voor de groepen 1-6: graag opgeven bij de leerkracht. 

 
Schoolfotograaf 

Om de twee jaar komt de schoolfotograaf op ’t Hunnighouwersgat. Dit jaar is dat op 29 juni. Nadere informatie 

volgt. 

 
Voorlopige adviezen aanstaande groep 8 / rapportgesprekken 

 

Al snel beginnen bij de aanvang van een schooljaar de open dagen voor het voortgezet onderwijs. Dat is de reden 

dat wij er voor kiezen om aan het einde van groep 7 met alle ouders het voorlopig advies door te spreken samen 

met het rapport. Deze ouders worden dus uitgenodigd. 
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Bij de overige rapporten voor de groepen 1 tot en met 6 laten we het dus aan de behoefte van de ouders over of 

een gesprek gewenst is. In tegenstelling tot het eerste rapport is dit niet verplicht.  

Voor groep 8 zijn er geen rapportgesprekken. Deze kinderen krijgen het rapport mee op de afscheidsavond.  

Afscheid groep 8  

Dinsdag 17 juli a.s. neemt groep 8 afscheid.  

Alle ouders, opa’s, oma’s, broertjes en zusjes zijn van harte welkom.   

Aanvang 19.00u op school (in tegen stelling tot wat in de kalender staat).   

Op deze avond zal er een film vertoond worden,  welke gemaakt is door de leerlingen van groep 8.   

 

Nachtje Boschplaat voor de groepen 5/6 en 7/8 van het volgende schooljaar 

Alle kinderen in de hoogste vier klassen van de basisscholen op Terschelling mogen een dag en een nacht op de 

Boschplaat” verblijven. Dat is het uitgangspunt van het initiatief van Staatsbosbeheer en de gezamenlijke 

basisscholen op Terschelling.  

 

Voor komend schooljaar geldt: 

Maandag 10 tot en met dinsdag 11 september gaat groep 5/6 op de Boschplaat verblijven. 

Dinsdag 11 tot en met woensdag 12 september volgt groep 7 en 8. Nadere informatie volgt via de 

groepsleerkracht..  

Gevraagd: Voor de beide groepen zijn wij nog op zoek naar begeleiders. Graag opgeven bij de leerkracht. 

 

Jaarkalender 

Direct na de zomervakantie geven wij voor alle gezinnen de jaarkalender mee.  

 

Laatste schooldag 

Op de laatste schooldag op 20 juli nodigen wij de ouders uit voor de koffie om samen het jaar af te sluiten. Het is 

ook de laatste schooldag op onze school voor juf Janneke en juf Corien. Zij nemen van de kinderen afscheid in de 

klassen, maar voor alle ouders is dit ook een goed moment om de beide juffen gedag te zeggen.  

Vanaf 12 uur zijn alle kinderen vrij en start de zomervakantie. Geniet er allemaal van! 

 

 

Belangrijke data 

woensdag 6 juni Frederik & Ebbinge werken met al onze groepen aan het project Wafaring voor 

Oerol 

woensdag 13 juni 14.45 MR 

van 15 tot juni Oerol 

vrijdag 15 juni groep 7/8 excursie Staatsbosbeheer 

vrijdag 15 juni  voorstelling groep 3/4 “Lola en de grijze massa” in het West End theater 

maandag 18 juni voorstelling groep ½ “Tik, tak, slaap” in het West End theater 

maandag 18 juni uitzending Opium op Oerol NPO2 19.24-20.10 met koor openbare scholen 
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vrijdag 22 juni voorstelling groep 7/8 “Het verband van Alles met Alles” in het Bostheater 

vrijdag 22 juni voorstelling groep 5/6 “De Balts” in het West End theater 

dinsdag 26 juni groep 7/8 boogschieten 

groepen 3,4,5,6 discozwemmen 

woensdag 27 juni Sint Jan 

vrijdag 29 juni schoolfotograaf 

maandag 2 juli  Studiedag. Alle kinderen vrij 

dinsdag 3 juli 

en woensdag 4 juli 

schoonmaakdag bij de kleuters 

vrijdag 6 juli groepem 1-7 rapporten mee met mogelijkheid om indien gewenst een afspraak te 

maken in de week daarop 

week van 9 tot en met 

13 juli 

voor groep 7: week van de gesprekken met ouders over de rapporten en voorlopige 

adviezen van  

maandag 16 juli ochtend: generale afscheid groep 8 voor de school 

middag: Doedag “t Schylger Jouw 

dinsdag 17 juli, 19.00 

uur 

afscheidsavond groep 8 

donderdag 19 juli wennen in de nieuwe groep 

vrijdag 20 juli om 11.15 

uur 

koffie met ouders 

afscheid juf Janneke en Corien 

 om 12.00 uur zijn alle kinderen vrij 

van 21-7 tot en met 2 

september 

Zomervakantie 

 

 

Namens het team, 

 

Ellen Melchers 

Locatiedirecteur obs ‘t Hunnighouwersgat 


