
                                                                                                                                       

                                                                                                                        Nieuwsbrief 12-11-2020 

Beste ouders/verzorgers, 
 

  

Fietsverlichting 

 
De donkere tijd komt er weer aan en dat betekent dat veel van jullie (kinderen) ’s ochtends weer in 
het donker naar school fietsen.  
Het is heel erg belangrijk dat jullie als fietsers goed gezien worden en daarom willen wij als Politie 
Terschelling en Veilig Verkeer Nederland vragen om er voor te zorgen dat de verlichting van de 
fietsen van jullie (kinderen) goed werkt.  
  
We hebben bij alle scholen een sjabloon in gele verf op de straat/stoep gespoten 
om jullie ook op die manier te vragen het licht op de fiets weer aan te doen in het 
donker.  
Denk niet dat als het schemerig wordt “ze zien me wel” want dat is lang niet altijd 
zo. Je bent in het schemer vaak slecht te zien als fietser en helemaal als je donkere kleding draagt.  
Als je zonder licht in het donker fietst kun je door de politie aangesproken worden en je kan dan 
zelfs een bekeuring krijgen. De politie wil helemaal niet bekeuren maar we willen wel dat jullie met 
licht op fietsen in het donker!  
Dus zorg dat je gezien wordt! 
  
Veilig Verkeer Nederland  
Politie Terschelling  
 
Sinterklaas 
In overleg met de Sinterklaascommissie hebben de eilander basscholen besloten dat de Sint viering 
op vrijdag 4 december plaatsvindt op alle scholen. Nadere informatie volgt op een later moment. 
 
Schoolfruit  
De afgelopen jaren hebben we meegedaan aan het project EU-schoolfruit. Vorig schooljaar hebben 
we gemerkt dat de kwaliteit van het schoolfruit niet altijd optimaal was en de hoeveelheden sterk 
verschilden. Dit heeft ons doen besluiten na overleg om dit jaar niet meer mee 
te doen. Wel willen we kinderen bewust maken van het belang van voldoende 
groeten en fruit eten. Als alternatief zullen we  verschillende soorten 
groente/fruit een aantal keer dit jaar aanbieden aan de kinderen. We zullen u 
van tevoren laten weten wanneer dit gebeurt.  
 

 

 

 



Verlof 

Na de kerstvakantie zal Jasmijn Prins in groep 1/2  de taak van onderwijsassistente overnemen van 

juf Sjoukje voor een periode van 4 weken. Juf Sjoukje heeft verlof gedurende deze periode. 

Jasmijn Prins heeft eerder in onze organisatie gewerkt en daarnaast ook bij Prokino. 

 

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

Met vriendelijke groet, 

Esmé Bijlsma  
Locatiedirecteur  

 

 
 


