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Nieuwsbrief 34, jaargang 14 

 

Uitslagen:  
- Als bijlage vindt u een overzicht met sterke en minder sterke punten van onze school 

naar aanleiding van de tevredenheidpeiling die onder de ouders en leerlingen is gehouden. 

Op sommige onderdelen is de beleving van de leerlingen anders dan die van de ouders. 

- Groep 8 heeft voor de meivakantie de verplichte eindtoets (Route 8) gemaakt. Het 

groepsresultaat ligt boven het landelijk gemiddelde en dat is een mooi gegeven.  

De desbetreffende ouders zijn geïnformeerd over de individuele prestatie van hun kind. 

- Als tweede bijlage vindt u de uitslag m.b.t. de tussenpeiling schooltijden. 

Er blijft een flinke discrepantie bestaan tussen de voorkeur van de ouders en die van de 

leerkrachten. Daarom zal er vooralsnog geen voorgenomen besluit worden opgesteld. 

Om alle ‘partijen’ recht te doen en een en ander werkelijk te ervaren heeft de werkgroep 

besloten (in overleg met dhr. J. Scholte Albers, directeur-bestuurder van Stichting 

Talent) om in de tweede helft van het volgende schooljaar een proefperiode van vier 

maanden met het voorgestelde continurooster te draaien. Aan het einde van die periode 

vindt er een evaluatie plaats en zal er worden bekeken/besloten of er wel of niet met een 

continurooster zal worden gewerkt. 

 

Formatie:              

Het bestuurs-formatieplan is onlangs door de GMR goedgekeurd en voor onze school was dit van 

belang, omdat we nu door toekenning van extra formatie in het nieuwe schooljaar weer met zes 

groepen kunnen werken in plaats van de verwachte vijf groepen. Hier zijn wij blij mee. 

In overleg met de MR is besloten tot de volgende groepenverdeling voor het nieuwe schooljaar: 

 

Groep 1-2, groep 2-3, groep 4, groep 5, groep 6-7 en groep 7-8. 

 

De groepen 2 en 7 zullen worden gesplitst. 

Bij de splitsing van een groep wordt gelet op een gevarieerde samenstelling van de groep 

(didactische en pedagogische omstandigheden) en het feit dat een kind in ieder geval bij één 

vriend(in) in de deelgroep zit. 

De desbetreffende ouders zullen worden geïnformeerd als de splitsing van de groep bekend is. 

Later zult u worden geïnformeerd over welke leerkracht in welke groep staat.  

 

Schoonmaak groep 1 t/m 3: 
In de week van 6 t/m 9 juni worden de materialen van de onderbouw schoongemaakt. Er hangt 

vanaf maandag een intekenlijst. 
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Goed doel: 
De Singelier draagt jaarlijks bij aan twee ‘vaste’ goede doelen: de Jantje Betonloterij (in mei) en 

de Kinderpostzegelactie (in september).               

De gedachte hierachter is om de kinderen bewust te maken dat er op onze aardbol niet overal 

gelijke kansen zijn voor kinderen en dat je door middel van een jaarlijkse inspanning hieraan een 

bijdrage kan leveren onder het motto: ‘voor kinderen door kinderen’. Hiermee doen we een 

beroep op de welwillendheid van de kinderen. 

Vanaf 25 mei zijn de kinderen van de groepen 6 en 7 met het verkopen van Jantje Betonloten. 

De verkoopperiode duurt tot 8 juni.                    

Jantje Beton wil dat kinderen vrij en avontuurlijk buiten kunnen spelen en bewegen in hun eigen 

buurt. Met de opbrengst van de loterij ondersteunt Jantje Beton allerlei buitenspeelprojecten, 

met name ook voor kinderen die in speelarme buurten opgroeien. 

Door loten te kopen steunt u Stichting Jantje Beton maar ook de ‘Singelier’, omdat de school van 

ieder lot zelf een gedeelte mag houden. Dit geld wordt gebruikt om extra spelmateriaal voor de 

kinderen te betalen. 

 

Voorstelling ‘Nou dag dan maar’: 
Vanochtend hebben de groepen 6, 7 en 8 van de Singelier en de Ten Darperschoele naar een 

boeiende voorstelling gekeken. Het onderwerp was afscheid nemen. Dit kan op verschillende 

manieren en de twee acteurs hebben vanuit verschillende perspectieven dit onderwerp 

behandeld. Na afloop konden de kinderen vragen stellen over deze betekenisvolle voorstelling.  

 

Op de boerderij:              

Afgelopen vrijdag zijn de kinderen van groep 1 en 2 naar de boerderij geweest. De kinderen 

konden zo met eigen ogen zien hoe het eraan toe gaat op de boerderij. Hoe wordt de koe 

gemolken?, Waar gaat de melk naartoe? en wat eten koeien? Een mooie afsluiting  van ons thema: 

“De boerderij”.               
De boer en de boerin, Dirk en (juf) Bertina Bruins, hebben ons gastvrij ontvangen en gaven de 

kinderen een  goede uitleg over alles.  

 

 

Bijlage: 
Informatiebrief over de sportdag van aankomende woensdag. Hulpouders zijn welkom. 

 


