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Van ons bestuur
Vorige week heeft het bestuur van onze schoolvereniging weer vergaderd. Aan de orde is o.a.
geweest de komende algemene ledenvergadering (20 april a.s.) Op deze vergadering is Marion
Cupido aftredend en niet herkiesbaar. In haar plaats wordt nu een vervang(st)er gezocht, die
vanwege de gelijke verhoudingen in het bestuur, uit Oost moet komen. Mocht u interesse hebben
neem dan contact op met onze voorzitter Imke Ruijg of met Annriëtte v. Duyvenbode.
Op 9 mei wil het bestuur samen met de beide schoolteams en de GMR het strategisch beleidsplan
van de vereniging met de titel ‘Samen werkt, samen ontwikkelt’ evalueren en waar gewenst
bijstellen.
Een ander gesprekspunt waren de gemeenteraadsverkiezing en de uitkomsten daarvan. Besloten
wordt dat het bestuur een brief stuurt bestemd voor de nieuwe coalitie met daarin de visie en
de aandachtspunten vanuit onze vereniging voor de komende jaren.
Tenslotte heeft de Inspectie van het Onderwijs gemeld dat zij eind mei naar Terschelling komt
voor het vierjaarlijks bestuurlijk bezoek.

Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR)
Komende woensdagavond (23 maart) vergadert onze GMR weer. Hiervoor is een agenda
opgesteld. Aan de orde komen o.a. de volgende punten:
• Schoolzwemmen
• Onderwijs aan Oekraïense leerlingen;
• Uitvoeringsplan Helder Terschelling
• Integraal Huisvestings Plan (IHP)
• Verkeersveiligheid rond de brede school
Dit keer kan de GMR weer aan tafel vergaderen.

Veiligheidslijsten
Ieder jaar nemen we bij de kinderen van de groepen 6 t/m 8 de veiligheidslijsten af. We willen
graag weten of de kinderen zich veilig voelen op onze scholen. Deze lijsten worden anoniem
ingevuld. De groepsleerkracht bespreekt de uitkomsten met de intern begeleider Regina Orsel en
gedragsspecialist Pauline de Bakker. Hierna zullen de resultaten in een teamvergadering
besproken worden. Tenslotte zullen we onze bevindingen via de nieuwsbrief met u delen.

Space Bus
De kinderen van de groepen 7 en 8 gaan vrijdag naar de
Space Bus.
De Space Bus is een 15 meter lang raketvoertuig, voorzien
van de nieuwste 4D Virtual Reality (VR) technologie. Aan
boord reizen leerlingen met commandant André Kuipers
naar de ruimte. Daar ervaren ze het overview effect door
de ogen van een astronaut. Ze zien de aarde als een blauwe
oase van leven in een zwart onherbergzaam heelal. Van de lancering tot de spectaculaire landing
velt de missie met de Space Bus levensecht.
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Bedankt
Beste kinderen, ouders en verzorgers,
Afgelopen weken zijn er ontzettend veel spullen ingezameld voor de
Oekraïne. Hiervoor willen wij jullie hartelijk bedanken, de opkomst was
hartverwarmend! Er zijn twee transporten inmiddels veilig in de
Oekraïne aangekomen. De vrijwilligers daar hebben alle dozen in
ontvangst genomen. En zijn nu bezig met het verdelen van al deze spullen
onder al die mensen die ze zo hard nodig hebben!
Nogmaals bedankt namens de scholen van het primair en voorgezet onderwijs Terschelling,
Obs Hunnighouwersgat, CBS Vosserschool, Obs Prinses Margriet School, CBS en Obs ’t Jok
VMBO ’t Schylger Jouw

Opvang Oekraïnse kinderen
Opvang Oekraïne –Terschelling is druk bezig met het regelen van onderwijs voor de kinderen. Ik
hoop u hier morgen meer over te kunnen vertellen. Een aparte brief zal dan via de mail jullie kant
opkomen.

Vakantierooster
Op de website van de school staat onder het 2e kopje “onze school” als derde punt het vakantie
rooster. Zodra een vakantierooster bekend is wordt deze gelijk op de website geplaatst. Zo weet
u altijd wanneer een vakantie is.

Ziekmeldingen
Wanneer u kind(eren) ziek is/ zijn zou u hem/ haar dan via de schooltelefoon willen afmelden en
niet via de groepsapp? Wanneer u ’s morgens een leerkracht appt. zou u dan willen kijken wie zijn
werkdag het die dag is? Hiermee voorkomen we dat de leerkracht die eigenlijk vrij heeft appjes
ontvangt en die weer moet doorsturen. In de ouderkalender kunt u zien wie wanneer aan het
werk is.

Schoolfruit:
Vanaf woensdag zijn er appels, wortels en sinaasappels voor de kinderen.
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Step
Afgelopen donderdagmiddag hadden de kinderen van gr. 7-8 het
laatste half uur keuze. Er kwamen enkele kinderen materialen halen
uit de keuze kast. Samen met Piet zat ik (Annriette) in het kantoor en
we vroegen de kinderen wat ze gingen doen. Ze wisten het nog niet.
Uiteindelijk ging er een grote bak constructiemateriaal mee. Piet
vroeg of ze wel een step voor zijn kleinkinderen wilde maken. Na een
20 – 25 minuten kwamen ze terug met…… een step. De jongens uit
groep 7-8 konden er zelf mee steppen. Wie weet is dit het begin van
een nieuwe productielijn!

Belangrijke data:
Dinsdag 22 maart: zwemmen gr. 3-4
Woensdag 23 maart: GMR vergadering
Vrijdag 25 maart: Lytse Fjoertoer
Dinsdag 29 maart: zwemmen gr. 3-4
Maandag 4 april: nieuwe nieuwsbrief komt uit
Woensdag 20 april: Algemene ledenvergadering
Donderdag 21 april: roeiwedstrijden gr. 7-8
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Groep 1-2 naar de bloemenwinkel
De kleuters van de Vossersschool zijn afgelopen maandag naar de bloemenwinkel van Johnny
Ronda geweest. Op school werken we nu over bloemen en hebben we zelfs ook een bloemenwinkel
om in te spelen. Daarom was het extra leuk om een kijkje te mogen nemen in een echte
bloemenwinkel! We zagen veel bekende bloemen, maar hebben ook over nieuwe bloem geleerd,
namelijk de Papegaaitulp. We zijn enorm verwend. We hebben allemaal mooie plantjes
meegekregen voor school. Deze staan buiten op ons plein lekker in het zonnetje te groeien. Als
verrassing kregen de kinderen ook nog een Gerbera mee naar huis. Wat zijn we verwend!
Bloemen- en plantenhandel Johnny Ronda, bedankt!!

Belangrijke data:
Dinsdag 22 maart: zwemmen gr. 3-4
Woensdag 23 maart: GMR vergadering
Vrijdag 25 maart: Lytse Fjoertoer
Dinsdag 29 maart: zwemmen gr. 3-4
Vrijdag 1 april: Schoolavond 19.00 uur ET-10
Maandag 4 april: nieuwe nieuwsbrief komt uit
Woensdag 20 april: Algemene ledenvergadering
Donderdag 21 april: roeiwedstrijden gr. 7-8

