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Kindermenu 2.0 
Beide Christelijke scholen doen mee met het project Kindermenu 2.0. Dit is een project van Jong 

Leren Eten Friesland waarbij kinderen van alle basisscholen op Terschelling hun eigen gezonde, 

regionale en lekkere kindermenu bedenken. Woensdag 9 november was hiervan de start. 

De chef-kok en eigenaresse van Eilandbistro de Boschplaat zijn op ’t Jok geweest om de 

aftrap geven. Op de Vossersschool zijn Sander Wever chef-kok en kok Bram ten Hove 

 van hotel Nap geweest om van alles te vertellen over eten aan de kinderen. In de week van 16 

november gaan alle groepen van beide scholen op stap. Bij de school van uw kind(eren) kunt u 

lezen welke groep, wat en wanneer gaat doen.  

Na deze week, waarin de kinderen inspiratie hebben 

opgedaan, gaan de kinderen van 

de groepen 5 t/m 8 aan de slag met het bedenken, maken en 

ontwerpen van hun eigen kindermenu. Uit alle kindermenu’s 

worden drie winnaars gekozen. Deze kinderen zullen hun 

Kindermenu 2.0 op 16 december gaan bereiden voor hun 

ouders en zullen hun gerecht in de kerstvakantie op de 

menukaart van Hotel Nap op West,  Eilandbistro de 

Boschplaat in Oosterend  of de Koffiepot in Midsland zien 

staan.  

 

 

Intocht Sinterklaas en zijn Pieten 
Komende zaterdag, 19 november, zullen Sinterklaas en Pieten weer voet 

op Terschellinger bodem zetten. De boot zal rond 10.45 uur aanmeren 

aan de kade. Voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn er vakken 

gemaakt op de haven zodat ze de Sint en zijn Pieten goed kunnen zien. Na 

de aankomst en de rijtoer door West zal Sinterklaas met zijn Pieten “de 

Stilen” nog bezoeken. Hierna gaan ze nog naar Midsland en Hoorn.    

 

Schoolfruit 
Komende week zijn er tomaten, ananassen en appels voor de kinderen 
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Kindermenu 2.0 
Dinsdagmiddag 15 november gaan de groepen 1 en 2 wildplukken met Marjanna v/d Meulen. 

Woensdagmiddag, 16 november, is deze wildplukwandeling voor de kinderen van de groepen 5 t/m 

8 en de kinderen van de groepen 3 en 4 gaan donderdagmiddag, 17 november, wildplukken. Voor 

de wildpluk willen we u vragen om de kinderen laarzen aan te laten doen.  

Donderdag, 17 november, gaan de groepen 5 t/m 8 op supermarktsafari naar de Spar in Lies. Wilt 

u er voor zorgen dat de kinderen een fiets mee hebben deze dag! 

 

Sinterklaascrea 
 

Donderdagmiddag 17 november gaan we van 13.00 uur tot 14.00 uur Sint 

knutsels maken. Als u het leuk vindt om te komen helpen kunt u zich 

aanmelden bij de leerkracht van uw kind(eren). 

 

 

 

 

 

P-bones 
De afgelopen weken hebben de kinderen van groep 5 en 6 les gehad op een P-Bone (trombone). De 

lessen werden gegeven door SMOT docent Eric Roelofsen (Mr. P-Bone). Op vrijdag 18 november 

eindigt de lessenserie met een klein concert. Mr P-Bone nodigt dan ook alle ouders/ verzorgers 

uit om te komen luisteren naar het afsluitingsconcert van de jonge muzikanten. We starten om 

11.20 uur met het concert.  

 

Davinci in groep 3-4 
De kinderen van de groepen 3 en 4 werken met het thema “Wie ben ik”, in dit thema is ook een 

les mens en kleding. Irene Romar, kleding ontwerpster, was om school om te vertellen hoe het 

proces van kleding ontwerpen verloopt. De kinderen mochten haar van alles vragen en tenslotte 

gingen ze in tweetallen zelf aan de slag, echte talenten zitten er in groep 3-4! Hieronder het 

resultaat van de kinderen.  
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Tulpenbollen actie 
Binnenkort vind er op school een tulpenbollenactie plaats, de opbrengst van deze actie is voor de 

moestuin en het onderhoud van de dieren. Ook zal een deel van de opbrengst naar een nog te 

bepalen goed doel gaan. Nadere informatie volgt snel.  

  

Inloopochtend 
Dinsdagochtend 22 november is er van 8.15 uur tot 9.45 uur een inloopochtend. Ouders, opa’s en 

oma’s zijn van harte welkom om deze ochtend te komen kijken wat we allemaal doen op school. 

 

Kosteloos materiaal 
We zijn op zoek naar closetrollen en kleine glazen potjes babyvoeding om mee te knutselen de 

komende tijd. Wilt u met ons mee sparen? 

 

Belangrijke data 

Dinsdag 15 november: zwemmen gr. 7-8 

Vrijdag 18 november: P-bones gr. 5-6, laatste les 

Zaterdag 19 november: Sinterklaas op Terschelling 

Maandag 21 november: meeloopdag gr. 8 op VMBO 

Woensdag 23 november: infoavond ouders gr. 8 op VMBO 

Dinsdag 22 november: zwemmen gr. 3-4 

Dinsdag 22 november: inloopochtend 

Woensdag 23 november: Bestuur-GMR vergadering 

Maandag 28 november: nieuwsbrief komt uit 
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Kindermenu 2.0 
De kinderen van de groepen 3 en 4 gaan dinsdag 15 november 

wildplukken met Marjanna v/d Meulen. Voor de kinderen van de 

groepen 1 en 2 staat deze wandeling op donderdag 17 november 

gepland. Zou u uw kind laarzen aan willen doen voor deze 

wandeling! 

Groep 5-6 gaat woensdagmiddag op supermarktsafari bij de 

SPAR op West, deze safari is donderdagochtend voor de 

kinderen van de groepen 7 en 8 eveneens bij de SPAR op West. 

 

P-bones 
De afgelopen weken hebben de kinderen van groep 5 en 6 les gehad op een P-Bone (trombone). De 

lessen werden gegeven door SMOT docent Eric Roelofsen (Mr. P-Bone). Op vrijdag 18 november 

eindigt de lessenserie met een klein concert. Mr P-Bone nodigt dan ook alle ouders/ verzorgers 

uit om te komen luisteren naar het afsluitingsconcert van de jonge muzikanten. We starten om 

9.45 uur met het concert.  

 

Belangrijke data: 

Dinsdag 15 november: zwemmen gr. 7-8 

Vrijdag 18 november: P-bones gr. 5-6 

Zaterdag 19 november: Sinterklaas op Terschelling 

Maandag 21 november: meeloopdag gr. 8 op VMBO 

Dinsdag 22 november: zwemmen gr. 3-4 

Dinsdag 22 november: Sint cadeautjes inpakken: ouders van de kinderen groepen 1 t/m 4 

Woensdag 23 november: infoavond ouders gr. 8 op VMBO 

Woensdag 23 november: Bestuur-GMR vergadering 

Maandag 28 november: nieuwsbrief komt uit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


