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Nieuwsbrief 37, jaargang 14 

 

Formatie: 
De groepenverdeling met de bijbehorende leerkrachten voor het nieuwe schooljaar is als volgt: 

 

Groep 1-2: Willie Reinke (Deirdre Smit op de vrijdagochtend)  

Groep 2-3: Bertina Bruins / Tineke de Vries 

Groep 4: Robert de Boer 

Groep 5: Saskia Room / Marije Borghuis  

Groep 6-7: Henry Wolbrink (Saskia Room op donderdag) 

Groep 7-8: Freek van Iersel (Cindy van de Belt op dinsdag) 

 

In de bijlage van de nieuwe schoolgids zal een totaaloverzicht worden opgenomen. 

Robert de Boer is al teamlid van ons onderwijsteam en maakt gebruik van interne mobiliteit. 

Deirdre Smit zal een aantal dagen op de Ten Darperschoele werken ter vervanging van Wim 

Witmer. 

Over de splitsing van groep 2 zullen de desbetreffende ouders in de loop van de volgende week 

worden geïnformeerd. 

 

Groep 1 en 2: 
Schoolreis: dinsdag a.s. komen we om 14.00 uur terug op school en kunnen de kinderen direct mee 

naar huis. 

Op het prikbord hangt een lijst van ouders die rijden en welke kleuters bij wie in de auto zitten. 

Onderling overleggen wat betreft de zitjes.  

Verjaardag juf Willie: wat een leuke dag was dit! Groep 8 nogmaals bedankt voor de goede 

organisatie! En groep 1 en 2, bedankt voor de enorme mooie bos bloemen. 

 

 

mailto:singelier@desingelier.nl
http://obs-de-singelier.yurls.net/


Schoolreis groep 3 t/m 7: 
Na een wat chaotisch vertrek, de busmaatschappij had zich vergist in het aantal zitplaatsen 

waardoor er veel minder zitplaatsen waren dan we nodig hadden, hebben we gisteren met de 

kinderen en begeleiders genoten van een heerlijke dag in het mooie dierenpark Wildlands in 

Emmen. Lopen, klimmen en met een bootje door de Jungola, op jeepsafari in de Serenga en kijken 

naar de ijsberen, pinguïns en andere pooldieren in Nortic. En natuurlijk op expeditie in Artic 1. 

Het was een heerlijke dag. Alle begeleiders nogmaals bedankt! 

 

 


