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Beste ouders/verzorgers, 
 
Nieuw schoolmeubilair 
Voor de vakantie is de leerlingraad weer bijeengeweest. We hebben het o.a. gehad over de 
aanschaf van nieuw schoolmeubilair. De leerlingen hebben meegedacht over details als 1 of 2 
laatjes onder hun tafel en ideeën over welke kleur de stoelen in verschillende groepen kunnen 
hebben. In elke groep heeft een voorbeeld stoel en tafel gestaan en alle kinderen konden het 
nieuwe meubilair uitproberen. De nieuwe stoelen zijn ergonomisch, met een flexibele 
rugleuning. De reacties waren positief. Het meubilair is besteld en wordt nog voor de 
zomervakantie geleverd zodat we er na de zomer als nieuw bijzitten. 
 
Gewenst en ongewenst gedrag 
Afgelopen maandag zijn wij als team gestart met een studiedag.  
Eén van de onderwerpen was: gewenst en ongewenst gedrag op school.  
Wij merkten op dat kinderen het af en toe lastig vinden om op een juiste wijze te reageren als 
zij worden aangesproken op hun gedrag. Met name bij oudere kinderen kan dit tot een 
negatieve sfeer leiden.  
Er zijn nu weer afspraken gemaakt met alle kinderen van groep 1 t/m groep 8 wat de 
consequenties zijn bij negatief gedrag. Maar belangrijker nog; we werken toe naar het 
behalen van het volgende doel. In alle groepen hangt de poster over respect: Hierop noteren 
we wat we zien én horen als we respect voor elkaar hebben en op een juiste wijze reageren 
wanneer we ergens op worden aangesproken. 
Praat eens met uw kind over hetgeen we op school hebben besproken. 
 

 
 

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' 
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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.  
 
Voor onze school heeft Sanne de Jong sinds dit schooljaar u als ouder vertegenwoordigd. Zij is echter 
gedurende ditzelfde schooljaar ook als projectleider aangesteld om vorm en richting te geven aan de 
Integrale Onderwijsvisie van het Openbaar Onderwijs Terschelling. Dit betekent dat zij een 
coördinerende en adviserende rol heeft (gehad) aangaande integrale ontwikkelingen binnen het 
Openbaar Onderwijs Terschelling. Enkele van deze ontwikkelingen zullen ook beleidsvoorstellen met 
zich meebrengen.  
Sanne wil voorkomen dat zij een ‘dubbele pet’ opheeft als GMR-lid dat instemming of advies moet 
geven over beleidsvoorstellen die (mede) voortkomen uit het project dat zijzelf geleid heeft. Om die 
reden heeft zij besloten om terug te treden als GMR-lid vóórdat er beleidsvoorstellen aangaande de 
Integrale Onderwijsvisie de GMR passeren. Daarom zijn we op korte termijn 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 Sanne de Jong of Eke Heuff (personeelsgeleding GMR). 

 
 

Tryater en Ivgi&Greben zoeken kindfiguranten (8-12 jaar) 
Dit voorjaar speelt Under Wetter op Oerol. Voor deze voorstelling zoeken Tryater en 
Ivgi&Greben enkele kinderen (8-12) die op Terschelling wonen én tijdens Oerol (9-18 juni) 
beschikbaar zijn. Je wordt ingezet als beweegfigurant en hebt daarom geen tekst. Heb je 
plezier in bewegen, ben je fanatiek én kun je goed beweegreeksen onthouden en opvolgen? 
Vind je het verder leuk om onderdeel te zijn van een grote groep en te spelen met 
professionele acteurs, dansers & musici?  
 
Geef je dan uiterlijk 13 mei op door te mailen naar Nina Postma via n.postma@tryater.nl.  
Je ontvangt dan een uitnodiging voor de audities op 16 mei!  
 

 
 
Theater-ouderavond 
Op donderdag 2 juni is er een theater- en ouderavond voor alle ouders van kinderen tussen 0 en 12 
jaar over het gebruik van (sociale)media. In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de uitnodiging voor 
deze avond. 
 
Met vriendelijke groet, 

Esmé Bijlsma 

Locatiedirecteur 
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