
Beste ouders/verzorgers,  

 

 

De herfstvakantie staat alweer voor de deur! Vanaf a.s. vrijdag 12.00 uur tot en met 21 oktober 

hebben de kinderen vakantie. Op maandag 24 oktober staat de studiedag voor alle leerkrachten en 

docenten van het Openbaar Onderwijs Terschelling gepland en hebben de kinderen lesvrij. Wij 

verwachten de kinderen op dinsdag 25 oktober weer op school. 

Groep 7-8 

Corien Bijlsma gaat na de herfstvakantie ook weer op vrijdag werken voor groep 7/8. Tot aan de 

herfstvakantie heeft Eke Heuff ingevallen en daar waren we erg mee geholpen!  

Corien werkt op vrijdag tot 13.30 uur, daarna hebben de kinderen muziekles. Na 13.30 uur heeft 

Corien weekend en is ze niet meer bereikbaar. Mocht er toch iets dringends zijn, neem dan contact 

op met Jannie Docter (06-20561437).  

Lezen 

De Kinderboekenweek was een groot succes. De kinderen hadden veel plezier met het lezen in de 

zelfgebouwde hutjes, de boekenmarkt, het bezoek van Fred Diks in groep 1-2 en groep 7-8.   

We hebben vanaf vrijdag twee weken vakantie. Willen jullie de kinderen blijven stimuleren om te 

lezen? Vooral voor jonge kinderen is een onderbreking van 2 weken best lang. En lezen is zo leuk! Dat 

hebben we wel gezien aan alle lievelingsboeken die samen met hun lezers hangen te pronken in de 

hal van de school. Kom vooral na de vakantie nog eens kijken.  

Als bijlage sturen we een herfstleesbingo mee. Daarnaast heeft de bibliotheek ook verschillende 

activiteiten in het kader van de Kinderboekenweek. Eén ervan is het maken van een lettervers.  

 



 

Online bibliotheek 

Ieder lid van de bibliotheek kan ook gratis gebruik maken van de app ‘online 

bibliotheek’. Hierin staan naast heel veel jeugdboeken ook luisterboeken. Dus heeft 

je kind een keertje niet zo’n zin in zelf lezen? Je leert ook hartstikke veel van het 

luisteren naar voorgelezen boeken. Ideaal voor onderweg of lekker thuis op de bank. 

Lukt het niet met inloggen? Bij de bieb helpen ze je graag verder.  

Keuzemenu 2.0.  

Dit is een lesprogramma van het Instituut voor Natuureducatie (IVN). Het programma heeft als doel 

om in een paar restaurants een gezond en duurzaam kindermenu op de kaart te zetten. Op 

woensdag 9 november vindt de introductie van het lesprogramma plaats. Kinderen worden 

geïnspireerd en aan het denken gezet over lekker eten met lokale en gezonde ingrediënten. De 

kinderen maken dan met een samenwerkend restaurant een kindermenu. De les duurt ongeveer een 

uur. Daarnaast zullen er nog een aantal activiteiten plaatsvinden, hier komen we later op terug. 

 

Fijne herfstvakantie allemaal! 

 

Hartelijke groeten, 

Team Hunnighouwersgat 

 

 
Ties Terpstra en Imre de Jong mochten de tentoonstelling openen. De Ouderraad hielp met het 

ophangen én verzorgde een giga groen hapje en drankje! 


