
 

                                                                     Nieuwsbrief 11-12 -2018 

Beste ouders/verzorgers,        

Sinterklaas is vertrokken en wij maken ons op voor de kerstviering. De kerstwerkgroep heeft 

een mooi plan bedacht. U ontvangt hiervoor deze week een uitnodiging. 

Fiets veilig 

Op dinsdagmiddag 18 december is er op het schoolplein een fietsenkeuring in samenwerking 

met Veilig Verkeer Nederland, de politie en Germen de Groot. 

Goede verlichting is belangrijk, zeker in de wintermaanden. Wilt u de verlichting van de 

kinderfietsen controleren a.u.b. en repareren waar nodig. 

Wij vragen alle kinderen om dinsdag op de fiets naar school te komen zodat alle fietsen 

gecontroleerd en eventueel gerepareerd kunnen worden.          

       

 

Vertrek juf Anna 

Helaas moet ik u meedelen dat juf Anna besloten heeft om te stoppen met werken in het 

onderwijs. Zij is naast leerkracht ook speltherapeute en haar praktijk groeit sterk, er is veel 

behoefte aan deze vorm van begeleiding bij kinderen. Zij gaat zich vanaf januari hier volledig 

op richten.  



 

 

Ze heeft haar wens al eerder kenbaar gemaakt maar we wilden eerst zeker weten dat we een 

goede oplossing voor vertrek konden vinden. We zijn op zoek gegaan naar een vervanger en 

die hebben we gevonden. 

Anouk Jurrissen is vorig jaar afgestudeerd aan de academische PABO en woont sinds kort op 

het eiland en heeft al wat ingevallen op onze andere scholen. Zij staat graag in de bovenbouw 

en daarom zijn we heel blij dat ze tot de zomer naast Corien de leerkracht van groep 7/8 wil 

worden op maandag en dinsdagochtend. Woensdag 12 december komt ze kennismaken en 

draait ze een hele dag mee zodat ze kan aansluiten bij de werkwijze en afspraken van de 

groep.  

Juf Anna is woensdag 19 december bij de kerstviering voor het laatst op school. 

Hallo allemaal! 

Mijn naam is Anouk Jurrissen, en vanaf het nieuwe jaar kunnen jullie mij op de maandag en 

dinsdagochtend in groep 7/8 vinden. Ruim een half jaar geleden ben ik na mijn afstuderen 

naar Terschelling gekomen voor vakantiewerk. Ik had het alleen zo erg naar mijn zin, dat het 

me tot op heden nog niet gelukt was om terug te gaan naar Arnhem, waar ik vandaan kom. 

Extra leuk vind ik het daarom dat mijn liefde voor het eiland en mijn passie voor lesgeven hier 

op het ‘t Hunnighouwersgat samen kunnen komen. Ik heb heel veel zin om bij jullie op school 

te beginnen. Mochten jullie nog vragen hebben, loop dan gerust eens bij me binnen. 

Groetjes, Anouk  

                              

IPC 

In groep 1 /2 staat het ‘vieren van een feestje centraal. Daar is deze maand heel geschikt voor 

maar het gaat verder. Wat hoort er bij een feestje, taart, slingers e.d. Die hebben de kinderen 

allemaal zelf gemaakt en gekocht in een heuse winkel in de eigen klas. Ze hebben taartjes 

gebakken van brooddeeg en hun eigen pepernoten die ze wel heerlijk hebben verdeeld en 

opgegeten. 



In groep 3 /4 zijn ze de geschiedenis ingedoken met het thema ‘Tijddetectives’. Op zoek naar 

oude spullen. Alle kinderen hebben iets ouds met een verhaal mee naar school genomen en 

dit heeft een plekje in hun eigen museum gekregen. 

Groep 5/6 werkt aan een langer thema, hier staan ‘de vulkanen’ nog centraal. Er zijn 

gedichten geschreven over vulkanen en zelfs vulkaanmuziek gemaakt. Op 1 wand in de klas 

kunnen kinderen het hele proces zien en ook zien groeien, Zo wordt zichtbaar wat ze allemaal 

geleerd en ontdekt hebben. 

In de kerstvakantie krijgen alle groepen een speciale IPC wand in de klas. Door het plaatsen 

van kurkwanden krijgt de doorgaande lijn van elk thema een duidelijke plek in de klas en de 

organisatie. 

In groep 7/8 staat ICT centraal deze periode. 

ICT! Een prachtig thema waarin veel aan bod is gekomen. Met name: informatie verzamelen, 

gebruiken en uitwisselen. Maar ook: vragen formuleren tijdens het verzamelen en het 

onderzoeken, en bevindingen juist interpreteren en ordenen. In een notendop de activiteiten: 

Verschillende bekende gebouwen zijn n.a.v. een aantal vragen ‘onderzocht’, gepresenteerd 

en in een tijdlijn opgehangen. Ook hebben de kinderen er informatieve filmpjes over gemaakt 

en beoordeeld.  Effectief zoeken m.b.v. Booleaanse operatoren, Google Earth en Maps. 3D 

ontwerpen: de meeste kinderen kennen Minecraft en Blockstar, maar hebben nu ook kennis 

gemaakt met het professionele SketchUp. Als laatste komt Scratch aan de orde om te 

oefenen om een game te ontwerpen. 

We sluiten het thema deze week zo’n beetje af en nemen de kennis mee naar andere 

thema’s. Na de vakantie starten we met ‘Zo zien zij de wereld’, waarbij de nadruk op 

kunstzinnige vorming ligt. 

Groep 5&6 en groep 7&8 nodigen u uit: 

Heeft u tijd en zin om even te kijken naar wat we allemaal zoal gedaan en geleerd hebben 

deze periode? Kom vrijdag 14 december van 8.20-8.50u of van 13.45-14.15 uur, gerust even in 

de klas om een kijkje te nemen terwijl uw kind vertelt. Liever een andere dag? In overleg is 

dat natuurlijk mogelijk. 

Toekomstbestendig onderwijs. 

U heeft een uitnodiging ontvangen voor een ouderavond over de toekomst van het onderwijs 

op Terschelling op donderdag 13 december op de Brede School West van 20.00- 21.30 uur. 

 Wij hopen dat veel ouders deze avond willen bezoeken om zo mee te denken over wat goed 

is voor alle kinderen hier op ons mooie eiland. Heeft u ideeën, wilt u luisteren en wilt u 

meepraten, kom dan naar deze avond. 

GMR 

Wij hebben nog steeds en vacature openstaan voor een ouder die namens onze school de 

ouders wil vertegenwoordigen in de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad. Lijkt het u 

interessant om mee te denken over het onderwijs dan is het misschien een idee om een keer 



te komen luisteren wat hier allemaal gebeurt. Anita van Rees kan ook toelichten wat een GMR 

allemaal doet. Ze vergaderen 4 tot 6 x per jaar. 

 

Met vriendelijke groet, 

Esmé Bijlsma 

Locatiedirecteur  ‘t Hunnighouwersgat 


