
 

                                                                                                    Nieuwsbrief 25-8-2019 

 

 Beste ouders/verzorgers, 

  

Het nieuwe schooljaar gaat morgen, maandag 26 augustus, van start. Wij zijn deze week als 

team bezig geweest met alle voorbereidingen en we hebben er zin in. 

Maandagochtend  gaan de deuren voor iedereen om 8.00 uur open en staat er koffie en 

thee bij iedere groep. 

Gouden weken en Spot On 

We starten maandag in alle groepen met de GOUDEN weken. De Gouden Weken worden 

ingezet om het goud dat we in handen hebben, onze leerlingen, in korte tijd te smeden en te 

kneden zodat er een fijne sfeer in de groep heerst, een heel schooljaar lang. De Gouden 

Weken zijn de eerste weken van het schooljaar. Ze zijn bij uitstek geschikt om een 

fundament neer te zetten voor een goede groepsvorming.  Bij de Gouden Weken ligt het 

accent op groepsvormende activiteiten en oudercontact.  

Daarnaast werken we met alle groepen aan het thema Spot On. Hierin gaan we op zoek naar 

onze verbinding met onze omgeving. Hoe verbonden zijn de kinderen met hun omgeving, 

hun plek, hun eiland. Dit project wordt uitgevoerd door alle 15 next Level scholen van 

Friesland en in december zal er een tentoonstelling over te zien zijn in de Blokhuispoort in 

Leeuwarden.  

IPC 

IPC kent 8 persoonlijke doelen: 

• Aanpassingsvermogen 

• Communicatie 

• Samenwerking 

• Onderzoek 

• Moraliteit 

• Veerkracht 

• Respect 

• Bedachtzaamheid 

 



Deze  persoonlijke doelen zijn niet zomaar woorden op een poster, maar ze liggen daadwerkelijk aan 

de basis van hoe we kinderen willen laten leren, voelen, denken en handelen. 

Elke maand zal 1 doel centraal staan in school. Op de wand in de hal bij binnenkomst gaan kinderen 

zelf zichtbaar maken hoe ze aan het doel werken.  

 

Kennismakingsgesprekken en informatie avonden 

De kennismakingsgesprekken vinden plaats tussen 2 en 13 september. Kinderen vanaf groep 

3 zijn hierbij welkom. De gesprekken zullen na en onder schooltijd plaatsvinden zodat 

kinderen ’s avonds niet mee naar school hoeven. U krijgt op vrijdag 30 augustus een 

uitnodiging voor dit gesprek. 

We hebben er dit jaar voor gekozen om u als ouder tijdens een informatieavond te vertellen 

hoe we werken in de groep en te laten zien wat we allemaal doen in een schooljaar. 

Dinsdag      24 september groep 3/4          19.00 uur 

Dinsdag      24 september groep 1/2          20.00 uur 

Woensdag 25 september groep 5/6          19.30 uur 

Woensdag   2 oktober          groep 7/8        19.30 uur 

Gym 

Er is gym op dinsdagmiddag voor de kinderen van groep 5 t/m 8 en voor alle groepen op 

vrijdag door Arine van der Zee. 

 Zwemlessen 

Alle zwemlessen staan vermeld in de jaarkalender. 

Groep 3 /4 start met zwemmen op dinsdag 17 september 

Vakanties Primair Onderwijs Terschelling 

 schooljaar 2019-2020 

Herfst                ma 21 oktober t/m vrij 1 november 2019 

Kerst                  ma 23 december 2019 t/m vrij 03 januari 2020 

Voorjaar             ma 17 februari t/m vrij 21 februari 2020 

Pasen                vrij 10 april t/m ma 13 april 2020 

Mei                    ma 27 april t/m vrij 5 mei 2020 

Hemelvaart        do 21 mei t/m vrij 22 mei 2020 

Pinksteren         ma 1 juni 2020 

Zomer               ma. 6 juli t/m vr. 14  augustus 2020 

Studiedagen  16-9-19, 4-11-19, 27-11-19, 6-1-20, 11-3-20, 14-4-20, 2-6-20 



 

Maandag 26 augustus is de eerste hoofdluiscontrole. Wilt u zelf ook goed blijven kammen 

en controleren? We waren hoofdluisvrij voor de vakantie en hopen dat we door goed samen 

te werken dit kunnen voortzetten. 

  

Vrijdag 30 augustus krijgen de kinderen de jaarkalender en allerlei formulieren over AVG 

e.d. mee naar huis. Zo hebben hierna allemaal de juiste informatie. 

 

Ik wens iedereen een heerlijk schooljaar toe. 



 

Met vriendelijke groet, 

Esmé Bijlsma 

Locatiedirecteur 

 

  

 


