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Beste ouders/verzorgers, 
 
De eerste week zit er alweer op. Bijna alle lessen zijn gestart. 
Maandag start ook Ingrid Bouma met de lessen HVO, Humanistisch Vormings Onderwijs. 
Zij geeft 1 uur per week les aan groep 5/6 en 7/8.  
 
Het openbaar onderwijs stelt kinderen in staat na te denken over hun eigen levensbeschouwelijke 

identiteit. Hoe sta je in het leven? In onze lessen schenken we aandacht aan de belangrijkste 

godsdiensten en levensovertuigingen die er in de wereld zijn. Wij leggen de nadruk op diversiteit en 

op respect voor de verschillende geloven en levensovertuigingen en blijven hierin als openbare 

school neutraal. Het kind moet zoveel mogelijk vrij zijn om zijn eigen levensbeschouwing te 

ontwikkelen.  

Binnen onze openbare scholen bieden wij humanistisch vormingsonderwijs aan. Dat doen wij vanaf 

groep 5 tot en met 8. HVO laat kinderen diepgaander kennis maken met verschillende religies en 

levensbeschouwingen. Door HVO worden kinderen bewuster van zichzelf, ze leren welke waarden 

en normen ze in hun leven belangrijk vinden, ze luisteren naar elkaar, respecteren een 

verscheidenheid van overtuigingen en de kinderen leren wat het effect is van hun gedrag op 

anderen. Het vergroten van kennis en zelfbewustzijn hierin vergroot hun weerbaarheid in onze 

complexe en diverse wereld.  

HVO wordt verzorgd door een speciaal opgeleide vakdocent. Wilt u niet dat uw kind meedoet aan 
deze lessen dan vraag ik u om met mij contact op te nemen.  
 
Hoofdluis 
Maandag 30 augustus worden alle kinderen weer gecontroleerd op school. Wilt u voor deze dag de 
haren niet te ingewikkeld invlechten aub? 
Als er ouders zijn die ons graag willen helpen bij het luizenpluizen dan horen we dat graag. Extra 
handen kunnen we altijd gebruiken. We controleren na iedere vakantie en als we een melding 
krijgen. 
 
Voorstellen 

Er zijn wat nieuwe gezichten in ons team en die stellen we graag aan jullie voor. 



 
Ik ben Henrieke Hougee, getrouwd met Remi, moeder van Noam en stiefmoeder (geen gemene) van 

Djairo, Jeri en Isai. Met een hoop dieren wonen wij met elkaar op West aan de rand van het bos. 

Ik sta graag in de boomhouding op mijn yoga mat, met mijn handen in de aarde in de (moes)tuin, 

vroeg in het voorjaar een koude duik in zee en verder fiets ik graag, hou ik van muziek en ben ik 

graag creatief bezig. 

Sinds 2008 ben ik juf, eerst was ik dat in Arnhem en omgeving, sinds 2012 hier op Terschelling.  

In de klas vind ik vriendelijkheid en plezier erg belangrijk. Ik heb er veel zin in om met juf Marianne 

en juf Annalies maar natuurlijk bovenal met alle kinderen van groep 3 en groep 4 een heel fijn 

schooljaar te beleven. 

 

 
Annemarie Kloosterhuis, stagiaire in groep 5/6 op dinsdag, woensdag en donderdag.  

 

 
Esmée Joosten, werkt bij ons als onderwijsassistent op maandag en woensdag voor groep 5/6 en 

7/8. Ze is ook tweedejaars student aan de PABO. Zij is al een bekend gezicht op school want vorig 

jaar liep ze stage in groep 1/ 2 en 7/8. 



 

 
 
Tamara Klijn, stagiaire onderwijsassistent die gaat ondersteunen in groep 5/6 en 7/8 op donderdag 

en vrijdag. Tamara heeft al een mbo muziekopleiding afgerond, we hopen dat ze dit bij ons in de 

praktijk gaat brengen. 

 

 
Sinds dit jaar werk ik op maandag voor groep 5/6 en daarom stel ik me even voor. Ik ben Marloes, ik 

ben 36 jaar en ik woon sinds 4 jaar op Terschelling. Ik woon samen met mijn vriend in Midsland. Ik 

ben opgegroeid in Loosdrecht, dus ik ben altijd al omringd geweest door water. Toen ik hier een 

aantal jaar geleden kwam voor een zomerbaantje, was ik al snel verknocht aan het eiland. Toen ik 

mijn vriend ontmoette, die hier opgegroeid is, was de knoop dan ook snel doorgehakt. Ik werk ook al 

drie jaar op ’t Jok, daar werk ik nu op woensdag t/m vrijdag voor groep 1/2/3. Ik heb inmiddels mijn 

eerste dag in 5/6 erop zitten en ik verheug me op de rest van het jaar met deze leuke groep! 

 

Beestemerk 

Er komen weer beesten op de Beestemerk. Dat is goed nieuws. We pakken daarom de traditie weer 

op dat alle kinderen op donderdag 9 september pas om 10.30 uur op school hoeven te zijn. Zo heeft 

iedereen de kans om bij de beesten langs te gaan. 

Kinderen van ouders die echt geen opvang hebben kunnen dit aan mij doorgeven via de mail: 

esme.bijlsma@opot.nl. Deze kinderen worden opgevangen door een leerkracht op school. 

 

Rock&Roll ‘21 

Alhoewel het Rock&Roll weekend niet doorgaat dit jaar is er in de werkgroep lokaal sportakkoord 

afgesproken dat er voor de kinderen van alle basisscholen van Terschelling wel een activiteit moet 

komen. Op deze manier blijft R&R wel leven. Op dinsdag 7 september zal er voor groep 5 t/m 8 Rock 

& Roll les worden gegeven door Anuschka Coumou tijdens de gymles. 
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Op vrijdag 10 september mogen alle kinderen verkleed naar school komen en gaan alle groepen 

tijdens de gymles dansen en swingen. 

 

Startgesprekken 

Tussen 6 en 16 september zijn er weer startgesprekken op school. Volgende week ontvangt u van 

ons een inschrijflijst waarop u kunt intekenen. 

 

OPROEP: Wie vertegenwoordigt 't Hunninghouwersgat in de GMR?  

Het OPOT (Openbaar Primair Onderwijs Terschelling) waaronder 't Hunnighouwersgat valt heeft een 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. In deze raad zitten 3 leerkrachten en 3 ouders, van 

elke school een ouder en een leerkracht. 

De GMR voert op grond van de ‘Wet Medezeggenschap Scholen' overleg met het bestuur, 

vertegenwoordigd door de bovenschoolse directeur-bestuurder (Jannie Docter). In dit overleg wordt 

gesproken over beleid dat het bestuur voornemens is uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn het 

bestuursformatieplan en de begroting. 

Voor onze school heeft Esther Ronner de afgelopen jaren u als ouder vertegenwoordigd en zij geeft 

per dit schooljaar het stokje graag over aan de volgende. Daarom zijn we op zoek naar een ouder die 

positief kritisch wil meedenken over het openbaar onderwijs op Terschelling, meeleest in de stukken 

die besproken worden en die een bijdrage wil leveren aan de controlerende rol die de GMR heeft 

binnen onze organisatie.  

Interesse? Neem contact op met Esther Ronner of Eke Heuff (personeelsgeleding GMR). 

 

Esther Ronner: esther_ronner@yahoo.com, 06-44676001 

Eke Heuff: eke.heuff@opot.nl, 06-41437190 

 

Studiedag 

Maandag 20 september is de eerste studiedag voor de leerkrachten. De kinderen zijn vrij deze dag. 

 

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

Met vriendelijke groet, 

Esmé Bijlsma  
Locatiedirecteur  
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