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Nieuwsbrief 33, jaargang 14 

 

Aan de ouder /verzorgers, 
   
Na een, in samenwerking met de MR, zorgvuldig doorlopen sollicitatie procedure is mevrouw 
Margreet Langen uit Assen per 01-08-2016 benoemd als directeur van het onderwijsteam  
obs De Singelier / obs Ten Darperschoele. 
Zij zal op donderdag 26 mei kennis komen maken met de teams van de scholen.  
Stichting Talent Westerveld heet haar van harte welkom en wenst haar veel succes. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
J. Scholte Albers 
 
Directeur-bestuurder 
Stichting Talent Westerveld 
 

Oud papier: 
Zaterdag 28 mei zal het oud papier door De Singelier worden opgehaald. 

Daarvoor komen we nog één mede-ophaler tekort. Wie wil meehelpen? Opgave kan bij school. 

 

Leesouder:  
Op de vrijdagmorgen is er één leesouder te weinig bij het Ralfi-lezen. Wie zou in de periode tot 

aan de zomervakantie willen inspringen? Opgave kan bij juf Lydia of juf Marije. 

 

Zwemtijden: 
De zwemtijden op de dinsdagochtend zijn als volgt: 

- Groep 5/6 zwemt van 9.50 tot 10.20 uur 

- Groep 6/7 zwemt van 10.25 tot 10.55 uur 

- Groep 8 zwemt van 11.00 tot 11.30 uur 

De reis naar en van het zwembad duurt ongeveer 15 tot 20 minuten. 

 

Groep 1 en 2: 
Schoolreis:  
Dat wordt een andere datum. We gaan 21 juni op schoolreis. We hebben nog enkele begeleiders/ 

chauffeurs nodig. Wie zou meewillen? Opgave bij juf Willie (w.reinke@talentwesterveld.nl). 

Gym: 
Na de Pinksteren gaan de kleuters die bij groep 3 inzitten ook mee naar de gym in het 

Dingspilhuus, op dinsdag en donderdag.  
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Uitstapje:  
Vrijdag 20 mei gaan we als afsluiting van ons project “De Boerderij”, naar de boerderij van juf 

Bertina. Wie wil ons daar naar toe rijden? Opgave bij juf Willie. 

Schoonmaak:  
Aan het eind van het schooljaar worden de materialen uit de kleutergroepen schoongemaakt. Dit 

jaar willen we niet tot de laatste week wachten. Maar in week 23: 6 t/m 9 juni. Een lijst komt op 

het prikbord te hangen, zodat u kunt kiezen welke avond u het beste uitkomt. 

Letter: 
De nieuwe letter in de lettermuur is de u. Er mogen weer voorwerpen meegenomen worden die 

met deze klank beginnen. 

 

Schaapskooi: 
De groepen 2/3 en 4 zijn woensdag naar de schaapskooi geweest in het kader van de leerlijn 

erfgoed. De kinderen hebben geleerd hoe je schapen bij elkaar drijft, hoe je een schaap scheert 

en hoe vaak dat gebeurt. Ze weten nu ook hoeveel schapen er in Doldersum lopen en hoeveel die 

eten. Ook kunnen ze vertellen in hoeveel magen dat eten wordt verwerkt.  

Nadat de kinderen de stal van vers stro hadden voorzien, mochten ze de schapen uit het land 

halen. Dit deden ze heel goed. De herder was verbaasd dat het zo snel lukte. Vervolgens werd 

één van de schapen geschoren en kregen we de vacht mee naar school. 

Volgende week donderdag wordt er een vervolgles gegeven, waar deze wol wordt gebruikt. 

 

 
 

 

Sportdag:  
Op woensdag 1 juni is het dan zover…de jaarlijkse sportdag staat weer op het programma. En nu 

maar hopen op mooi weer. De kinderen uit de groepen 1 t/m 8 gaan deze ochtend actief 

deelnemen aan verschillende atletiek-, sport- en spelonderdelen. Om de ochtend goed te laten 

verlopen hebben we uw hulp hard nodig voor de begeleiding van de groepen/onderdelen. U kunt 

zich hiervoor opgegeven bij Marije Borghuis: m.borghuis@talentwesterveld.nl  
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Schoolmaatschappelijk werk: 

De school Maatschappelijk werker is op vaste tijden aanwezig:1 keer per 14 dagen op de 

maandagmiddag van 13.00-15.00 u. Tot de zomervakantie is dit op: 6 juni, 27 juni en 11 juli. 

U kunt binnenlopen of bellen, maar mailen kan natuurlijk ook. 

 

Hillie Slagter 

Telefoon: 06-42077141 

e-mail: h.slagter@welzijnmw.nl 

 

 

Lang Pinksterweekend: 

De kinderen zijn vrij t/m woensdag 18 mei. 

 

 

 

 

De volgende nieuwsbrief komt vrijdag 27 mei uit. 
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