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Nieuwsbrief 35, jaargang 14 

 

Even voorstellen:              

Als bijlage vindt u een kennismakingsberichtje van Margreet Langen. Margreet zal met ingang 

van 1 augustus de nieuwe directeur van het Onderwijsteam Singelier/Ten Darperschoele zijn. 

 

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

een intekenlijst. 

 

Opbrengst: 
‘Alle begin is moeilijk’. Dit gezegde gaat meestal op; zo ook bij het ophalen van het oud papier 

door onze school. Er is een flinke inspanning geleverd om een en ander naar behoren af te ronden. 

Deze ervaring wordt meegenomen om het de volgende keer in augustus beter te laten verlopen en 

dat zal met vereende krachten vast lukken. 

Deze ophaalbeurt heeft voor onze school een bedrag van € 348,50 opgeleverd. Een mooi begin! 

 

Audit: 
Onlangs is er op onze school een auditbezoek geweest. Dit bezoek is in opdracht van Stichting 

Talent uitgevoerd door een externe instantie en is bedoeld om de kwaliteit op alle scholen van 

Stichting Talent in een cyclus van twee jaar op hun kwaliteit in brede zin te beoordelen. 

Dit jaar is de audit afgenomen in de lijn van het nieuwe inspectiekader. Daarbij wordt specifiek 

gekeken naar de vertaling in de klassenpraktijk. 

De bevindingen zijn opgenomen in een overzicht van kwaliteitsaspecten met deelindicatoren (zie 

bijlage). Voor de beoordeling is een 4-puntsschaal gebruikt: 1 = onvoldoende, 2 = matig / in 

ontwikkeling, 3 = voldoende, 4 = goed (binnen het inspectiekader wordt de beoordeling ‘goed’ niet 

zo snel gegeven). Het cijfer 5 in het overzicht staat voor ‘niet te beoordelen’. 

Stichting-breed zal er in het nieuwe schooljaar aandacht zijn voor de verdieping van het 

analyseren van gegevens en voor de ontwikkeling van het jonge kind. 

 

Groep 1 en 2: 

De kosten voor de schoolreis (dinsdag 21 juni) bedragen € 10,-. U kunt dit bedrag aan juf Willie 

of juf Saskia geven. 

De schoolreisbrief volgt nog; wel hierbij alvast de terugkomsttijd: ongeveer 14.00 uur. 

 

Buitencentrum Wilhelminaoord: 

De groepen 5/6 en 6/7 zullen donderdag 9 juni een bezoek brengen aan het Buitencentrum in 

Wilhelminaoord. De kinderen krijgen daar een rondleiding door het centrum en inzicht in de 

geschiedenis van Nederland vanaf de Laatste IJstijd. 
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Sportdag: 
Afgelopen woensdagochtend hebben alle kinderen genoten van een gezellige en sportieve 

ochtend. Na het atletiekgedeelte konden de kinderen van de groepen 3-8 deelnemen aan een 

clinic naar keuze. Er werd enthousiast deelgenomen aan: basketbal, dans, speerwerpen, softbal, 

slagbal, skeeleren, acrogym of tumblingbaan. Ook de groepen 1 en 2 hebben genoten van de 

sportieve spellen die gespeeld werden op het veld en plein. We willen nogmaals alle mensen die 

geholpen hebben deze dag bedanken voor hun inzet. Het was wederom een succes dankzij alle 

ouderhulp en het mooie weer.  

 

 


