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Laatste schoolweek 
We naderen het einde van een heel bijzonder schooljaar. Nog één week school en dan 
zomervakantie. Met de goede berichten uit de laatste persconferentie gaan we ervan uit dat we in 
augustus verder kunnen zoals gepland. Uiteraard buigen we ons in de laatste week van de vakantie 
over nieuwe richtlijnen en informeren we u tijdig hierover.  
 
De volgende punten blijven gelden: 

• Leerlingen komen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school; 
• Ouders komen niet op het schoolplein of in de school; 
• De school let er op dat leerlingen vaak hun handen wassen; 
• Buitenspelen mag weer met alle groepen, wel zijn er aparte pauzetijden obs/cbs; 
• Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 

 
Waterfeest bij de pomp en stranddag 
Afgelopen dinsdag hebben de jongste kinderen zich goed vermaakt rond de waterpomp. Spelletjes 
en lekker kliederen met gieters, emmers en waterpistolen. Wat een feest! De oudere kinderen 
gingen naar het strand en los van enkele kwallenbeten was ook dat een groot succes. Fijn dat we hier 
op Terschelling zulke uitstapjes kunnen doen nu schoolreisjes en sportdagen niet doorgaan.  
 
Schoolverlaters 
Thirsa en Tessa Brouwer zitten momenteel aan de wal op school. Het gezin heeft de keuze gemaakt 
zich weer volledig in Tollebeek te vestigen en de kinderen daar naar school te laten gaan. Het huisje 
op Terschelling zal nog vaak bezocht worden. Hopelijk zien we de meisjes dan om echt afscheid te 
nemen. Thirsa en Tessa, veel plezier op jullie nieuwe school.  
 
Ouderraad 
Petra Sinke en Frans Brouwer waren actief in onze ouderraad. Dit jaar is ook Hetty Wortel gestopt 
met het voorzitterschap. Onder andere omstandigheden hadden we deze ouders bij het slotfeest 
kunnen bedanken. Nu doen we dit via de nieuwsbrief. Allen hartelijk bedankt voor jullie inzet! 
Zonder ouderraad zouden veel leuke activiteiten niet meer kunnen plaatsvinden.  
 
Momenteel zijn er twee ouders die graag vanaf augustus verder willen met nieuwe ouders. De eerste 
activiteit, ‘Op’e riid’, staat al weer gepland. Erg leuk om als ouder mee te beleven.  
 
Het financiële deel wordt tijdelijk overgedragen aan Hessel Pettinga. Zodat lopende zaken van dit 
schooljaar afgehandeld kunnen worden.  



In het nieuwe schooljaar zoeken we nieuwe ouderraadsleden waaronder een nieuwe 
penningmeester.  
Wanneer u samen met ons leuke activiteiten mee wilt organiseren, dan graag een berichtje aan de 
zittende ouderraadsleden, Anka Stoppels, Sanne de Bruin of juf Tineke.  
 
Kennismakingsdag groep 8 Schylger Jouw.  
Maandag 29 juni gaan de kinderen van groep 8 in groepjes kennismaken op het Schylger Jouw. 
Normaal gesproken hebben de kinderen van groep 8 de donderdag van de laatste week al vrij. Echter 
deze week worden zij op donderdag 2 juli wel op school verwacht. De schoolinspectie komt deze dag 
langs om de bovenbouwkinderen van de eilander scholen te bevragen over de lessen in de 
coronaperiode. School heeft nog geprobeerd dit anders te organiseren, gezien de vele extra’s die 
voor groep 8 dit jaar al in het water vielen. De inspectie staat er echter op dat de kinderen dan op 
school zijn. Om te compenseren dat groep 8 toch wat extra vrij heeft, hebben we besloten dat ze 
maandag 29 juni na hun bezoek aan het Schylger Jouw niet meer op school hoeven te komen en 
hebben ze die dag vrij. De kinderen die na de vakantie naar de wal naar school gaan, hebben 
maandag ook vrij.  
 
Maandag en vrijdag worden de groepen 6/7 samengevoegd en krijgen les van meester Joey.  
 
Woeste Willem 
De oudere kinderen hebben dit schooljaar het boek ‘Koning van Katoren’ van de ouderraad 
gekregen. Nu er ook een mooie aanbieding was voor de jongste kinderen, krijgen zij het prachtige 
prentenboek ‘Woeste Willem’.  
 
Medezeggenschapsraad 
In de laatste mr vergadering is het schooljaarverslag 2019-2020 vastgesteld en het nieuwe plan voor 
het komende schooljaar 2020-2021. Vanuit de mr kwam de vraag voor een uitleg bij het Iep 
volgsysteem. In de laatste koffieronde is dit digitaal uitgelegd. In de bijlagen bij deze nieuwsbrief 
vindt u een papieren uitleg bij de talentenkaart groep 3 t/m 5 en groep 6 t/m 8.  
Er is afscheid genomen van Rienk Wortel als mr lid. Janneke Gnodde neemt deze taak over en heeft 
inmiddels een paar keer meevergaderd.  
De oudergeleding van de mr is voor vragen en/of andere zaken bereikbaar per mail, nu de ouders 
elkaar niet meer allemaal ontmoeten in en bij de school.  
hessel@pettinga.nl 
jannekegnodde@hotmail.com 
 
Richtlijnen RIVM: 

Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:  
•  Neusverkoudheid.  
•  Hoesten.  
•  Moeilijk ademen/benauwdheid.  
•  Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis.  
•  Een leerling moet tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken, en mag pas weer naar 
school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.  
•  Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of 
benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.  
•  Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar 
school en de opvang.  
•  Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve 
uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra 
dagen thuisblijven. 
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              Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:  
•  Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van 
ouder(s)/verzorger(s), volgens het landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten.  
•  Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs 
(beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school). Leerlingen van wie 
gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs 
(beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school). 
 

. 
Namens het team, Loes Dijk. 
 
Informatie rond coronavirus 
Voor actuele informatie kunt u de volgende websites raadplegen: 
www.rivm.nl/coronavirus 
www.ggdfryslan.nl 
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