
 

  
 

 
                                           Midsland, 12-3-2019 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Week van het Openbaar Onderwijs 
In de week van 18 t/m 22 maart staan de deuren van onze school open voor u als ouders en andere 
belangstellenden.( In de kalender staat de open week een week later aangekondigd, excuus hiervoor) 
Wij zijn trots op onze school en laten dat graag zien. De drie openbare scholen van Terschelling zijn 
Next Levelscholen. We denken steeds verder na over ons onderwijs van nu en straks. Dat doen we 
graag met ouders samen.  
 
Mocht u mensen weten die belangstelling hebben voor onze school dan vragen wij u om hen te 
attenderen op onze activiteiten.                        
                          
Datum Activiteit 

Maandag 18 maart 
 

 

 
 Next Levelonderwijs in de groepen meemaken? Dat kan.  

       Kijken en meedoen in de groepen 
 

• 8.15-9.00 uur 

• Groep 1 /2  (graag vooraf  inschrijven) 
    

 

Dinsdag 19 maart  
Next Levelonderwijs in de groepen meemaken? Dat kan.  

       Kijken en meedoen in de groepen 

• 8.15-9.00 uur 

• Groep 1 /2  (graag vooraf  inschrijven) 

• Koffieronde in de hal.  
Het advies over de Toekomst Onderwijs Terschelling ligt 
ter inzage. Benieuwd? Schuif aan, praat mee en neem een 
exemplaar mee. 
 
 

• 9.00-10.00 uur 

• Groep 3/ 4 rekenles 

• Groep 5/ 6 rekenles 

• Groep 7 /8 rekenles 
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Woensdag 20 maart         Next Levelonderwijs in de groepen meemaken? Dat kan.  
       Kijken en meedoen in de groepen 

• 8.15-9.00 uur 

• Groep 1 /2     (graag vooraf  inschrijven) 
 

Donderdag 21 maart Next Levelonderwijs in de groepen meemaken? Dat kan.  
       Kijken en meedoen in de groepen 

• 8.15-9.00 uur 

• Groep 1 /2      (graag vooraf  inschrijven) 
 

Vrijdag 22 maart Meegymmen met uw kind, dat kan. Trek uw sportkleren aan 
en maak een echte gymles van juf Arine mee. 
 

• 08.15-09.00 groep    1 /2 

• 09.00-09.45 groep    3 /4 

• 10.00-10.45 groep    5 /6 

• 10.45-11.30 groep    7 /8 
 

 
Schoolavond 

Deze week zijn we op school gestart met het oefenen van onze musical “Een feest van 
kleur”. 
Deze schoolbrede musical gaan we op donderdagavond 11 april tussen 18.30-20.30 uur 
voor u opvoeren in het VMBO.  
Samen met de OR gaan we er een mooie feestavond van maken. Zo zullen er loten worden 
verkocht en daarmee zijn mooie prijzen te winnen. 
We houden u op de hoogte en binnenkort krijgen de kinderen de uitnodiging mee naar huis. 
 
Project Oorlog in mijn buurt 
De leerlingen van groep 8 gaan samen met groep 8 leerlingen van obs ’t Jok meedoen aan een 
bijzonder project vanaf 25 maart. 
‘Oorlog in mijn buurt’ is een educatief geschiedenis, talentontwikkeling en burgerschaps-project voor 
groep 8 leerlingen in heel Nederland. Het is een initiatief van professionals die hun kennis willen 
doorgeven en ouderen actief willen verbinden aan het basisonderwijs. 
 
Op Terschelling tv vertelt Loes Dijk over het project ( vanaf 06.00 minuten). Plak  onderstaande link 
in uw browser om het interview te bekijken. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XmZQDQqFP3s  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Esmé Bijlsma 
Locatiedirecteur 
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