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Nieuwsbrief 41, jaargang 14 

 
 

Afsluitingen: 

Groep 8 heeft haar schooltijd met een prachtige musical (met daarna een slaapfeestje) 

afgesloten. Hulde daarvoor! 

De dag daarna op een andere wijze in de landelijke spotlight: brandgans Freek (Frekie voor 

intimi) en zijn redders Brian en Carlijn hebben de harten van velen gestolen. Prachtig om te zien. 

Ondanks een aangepast programma hebben we een gezellige en gelukkig droge jaarafsluiting op 

het plein gehad. Fijn dat de Ouderwerkgroep dit zo heeft kunnen regelen. 

 

Even voorstellen: 
Na de vakantie een nieuw gezicht in groep 4. Mijn naam is Robert de Boer en ik woon in 

Steenwijkerwold. Daar woon ik met mijn vrouw Ingrid Hof en mijn drie zoons Nick (18 jaar), Ryan 

(16 jaar) en Mike (12 jaar). Mijn hobby’s zijn: darten, vogels kijken, MTB-en en schaatsen. Verder 

kan ik enorm genieten van het lezen van een boek, het werken in de tuin en op vakantie gaan naar 

Frankrijk. 

Momenteel sta ik in groep 4, 5 en 6 op de Ten Darperschoele in Wapse. 

Daar heb ik nu drie en half jaar gewerkt. Daarvoor heb ik dertien en half 

jaar gewerkt op de Oosterveldschool in Uffelte. In het jaar daarvoor zat 

ik een jaar op de Speciaal Onderwijsschool de Schalm in Zwolle.  Verder 

heb ik nog drie jaar gewerkt op de Cantharel in Ermelo, een jaar in 

Tongeren op Le Chevalierschool en een jaar op de Ambelt voor ZMOK. 

Volgend schooljaar hoop ik er met groep 4 een fijn en goed jaar van te 

maken. Tot dan! 

 

 

 

 

Oproep: 

Zaterdag 27 augustus is onze school weer aan de beurt om oud papier op te halen. 

Wie zou daarbij willen helpen? Aanmelden kan bij school: singelier@talentwesterveld.nl  

Wij stellen uw hulp zeer op prijs. 

 

Groep 1 en 2; 
De laatste voorlees-woensdag hebben we spelletjes gespeeld. 

mailto:singelier@desingelier.nl
http://www.desingelier.nl/
mailto:singelier@desingelier.nl


  
 

 

 

Bijlage: 

Als extra bijlage vindt u de digitale bijlage van de schoolgids voor het nieuwe schooljaar. 

 
 
Wij willen jullie een heel fijne en ontspannen zomervakantie toewensen! 
 


