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Nieuwsbrief ‘t Hunnighouwersgat, Midsland 13 januari 2023 
                              
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
 
Persoonlijk 
Deze week is Wander van Herwaarden in groep 1 gestart. Wander heeft twee zusjes op school: Tooske 
en Jetta. Wat fijn dat je bij ons op school bent gekomen Wander ����.  De juffen wensen je een heel fijne 
bassischooltijd op ’t Hunnighouwersgat! 
 
We hebben op dit moment een tekort aan ouders of oma’s en opa’s die na elke vakantie willen helpen 
met “luizenpluis”. Als je ons hiermee wil helpen, wil je het dan aan een van de leerkrachten doorgeven? 
Alvast bedankt! 
 
Sikke Wolters, vader van Rinze, Jasper en Siem, is namens ‘t Hunnighouwersgat ouderlid van de GMR 
(gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van het OPOT) geworden. Hartelijk bedankt Sikke, dat je 
hieraan jouw bijdrage wil geven. Het wordt erg op prijs gesteld! 
 
Juf Annalies is gelukkig (bijna) hersteld en is nu als onderwijsassistente op het Leerplein aanwezig. Op 
het leerplein kunnen de leerlingen die zelfstandig aan het werk zijn, rustig zitten. Dit heeft als voordeel 
dat ze niet gestoord worden door de instructie aan de andere groep in de klas. En de groep die instructie 
krijgt, kan zich volledig richten op de leerkracht. We zijn als school blij dat we deze mogelijkheid kunnen 
bieden.  
 
 
Studiedag Openbaar Onderwijs Terschelling 
Maandag 9 januari hebben de vier scholen van het openbaar primair onderwijs en voortgezet onderwijs 
een studiedag gehad. Het eerste thema ging over de conceptrapportage van het inspectiebezoek. Met 
elkaar is inhoudelijk gesproken over de positieve onderzoeksuitslag en is een invulling gegeven aan de 
ontwikkelpunten. Zo zijn er werkgroepen samengesteld,  waarin we met de ontwikkelpunten aan de slag 
gaan.  
Als tweede thema stond de nieuwe managementstructuur centraal, die nu wordt ontwikkeld en in 
relatie staat tot het vertrek van de huidige directeur/bestuurder Jannie Docter per augustus 2023. De 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaande uit ouders en personeel van het primair 
onderwijs en ook de MR van het voortgezet onderwijs zijn hierbij actief betrokken. Over deze nieuwe 
managementstructuur ontvangt u binnenkort meer informatie.  
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Kwink  

Vanaf volgende week starten we in alle klassen 
met Kwink. Kwink is een online methode voor 
sociaal-emotioneel leren (SEL) voor groep 1 t/m 8 
van het primair onderwijs. Kwink biedt een 
doordacht SEL-programma, gebaseerd op de 
laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, 
leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van 
bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van 
een veilige groep.  
Kwink werkt met vijf bewezen 
gedragscompetenties: besef hebben van jezelf, 
besef hebben van de ander, keuzes kunnen 
maken, zelfmanagement en relaties kunnen 
hanteren.  
We starten met 1 les per 2 weken waarbij 
gedurende die 2 weken het onderwerp op 
verschillende manier terugkomt.  
 
 
 
 
 
 
 
De eerste onderwerpen zijn: 
- Ik help met het creëren van een veilige groep door ruimte te geven aan de ander.  
- Ik weet hoe ik tot rust kan komen als iets mij te veel wordt. 
- Ik kan een ander duidelijk maken wat ik van de hem/haar verwacht. 
- Ik kan aanvoelen wat de ander voelt en hoe hij/zij zal reageren. 
De lessen sluiten aan bij de belevingswereld van kinderen in onderbouw, middenbouw en 
bovenbouw. Door de hele school wordt in dezelfde weken aan dezelfde doelen gewerkt zodat 
we allemaal dezelfde taal gaan spreken. Per periode van 5 lessen krijgen de kinderen een 
koelkastposter mee naar huis. Op die manier kan iedereen er thuis ook over doorpraten.  
Meer informatie is te vinden op: https://www.kwinkopschool.nl/kwink-
actueel/oudermagazine 
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Bericht van SJT (Stichting Jeugdwerk Terschelling) 
Zoals je misschien wel hebt gehoord: onze beroepskracht Wim Bakker is sinds eind november ziek thuis. 
Op verzoek van en in overleg met Wim kunnen we aangeven dat het om burn-out verschijnselen gaat. 
Voorlopig is Wim daarom niet in staat zijn werk voor de SJT te hervatten. 
Gelukkig worden veel activiteiten door vrijwilligers gedaan, daarom is het gevolg van Wim zijn 
afwezigheid voor de kinderen in eerste instantie beperkt. We doen als bestuur van de SJT ons uiterste 
best een aantal taken van Wim zo goed mogelijk op te vangen.  
We zullen op korte termijn een vacature plaatsen voor een tijdelijke vervanger. 
Ondertussen gaan de clubs, de soos en evt. andere activiteiten gewoon door, behalve als je eerder van 
ons bericht hebt gehad over het tijdelijk stoppen van een kinderclub! 
Op dit moment kan een aantal clubjes niet doorgaan door een tekort aan vrijwilligers. Wim zou dit 
opvangen, maar dat gaat nu helaas niet lukken. We doen daarom een beroep op jou: mocht je 
beschikbaar zijn voor een of meerdere clubs dan horen we het graag! Het zou voor de kinderen heel fijn 
zijn als ze zo snel mogelijk weer door kunnen gaan.  
Het gaat om: 

• Houtclub maandag van 19.00 tot 20.15 (groep 6, 7, 8) 
• Instuif oost donderdag van 16.00 tot 17.15 (groep 3, 4, 5) 
• Outdoor zaterdag van 13.30 tot 15.30 (groep 6, 7, 8) 
• Doe-club West dinsdag van 16.00 tot 17.15 (groep 3, 4, 5) 

Aanmelden, of dringende vragen stellen kan via: secretaris@sjt-terschelling.nl 
Hartelijke groeten namens het SJT bestuur, 
Remi Hougee, Sjoukje Maathuis, Lambert Smit, Martien Verduijn, Ruud Boersma en Esmee Klarenbeek 
 
Volksdansen 
Woensdag j.l. kregen de kinderen van groep 1 t/m 8 volksdansles van leden van de 
Terschellinger Volksdansvereniging. Deze vereniging is in 1947 te Hoorn Terschelling opgericht 
door Willem Fries en Cees Doeksen. Een bekende dans die wordt gedanst is Hak en Tonen 
(Hakketoone) onder muzikale begeleiding van de trekzak. 
 
Open huis Schylger Jouw 
Op dinsdag 24 januari houdt ’t Schylger Jouw een Open Huis voor de ouders, verzorgers en leerlingen 
van groep 7 en 8. Aanvang is 19:00 uur. Van harte welkom! 
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