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Nieuwsbrief december 2016 
Inmiddels is het al weer december geworden. 

Nog een paar weken en dan begint de 

kerstvakantie. Dit is dus de laatste nieuwsbrief 

van 2016.  

We willen iedereen alvast goede feestdagen 

wensen en een fijne jaarwisseling. En niet te 

vergeten natuurlijk, een fijne vakantie voor alle 

kinderen.  

 

Team Singelier 

 

Leerlingenraad   
Op 22 november is de leerlingenraad weer bijeengekomen. Onze plannen zijn meer 

Engelse boeken in de schoolbieb. Verder zouden we heel graag meer toestellen op het 

schoolplein willen. Hierover gaan we een peiling houden in de groepen. Verder gaan we 

met de ouderwerkgroep overleggen over kerst. De volgende vergadering van de 

leerlingenraad samen met juf Lydia is op 26 januari op een donderdag. Voor de 

kerstvakantie vergaderen we nog een keer zelf. 

Wat doen we in de leerlingenraad? Overleggen, ideeënbus leeghalen. Voor de volgende 

bespreking maken de secretaris en de voorzitter de agenda. We bespreken de notulen 

en de actielijst voor de volgende keer. En we doen een rondvraag. 

Sterre van Vliet & Reduan Timmerman  

 

Sinterklaasviering maandag 5 december 
Maandag 5 december is het zover! Sinterklaas bezoekt de Singelier! Om 8.30 uur zal 

Sinterklaas bij ons op bezoek komen, waarna hij gedurende de ochtend bij de groepen 1 

t/m 4 zal verblijven. Ook gaat Sinterklaas later op de ochtend op bezoek bij de groepen 

5 t/m 8. U bent van harte welkom om samen met de kinderen Sinterklaas om 8.30 uur op 

onze school te ontvangen. 

Deze dag is er een continurooster van toepassing voor de kinderen in de groepen 3 t/m 

8. Deze groepen zijn om 14.00 uur vrij (De kinderen van gr. 1 en 2 zijn net als anders om 

12.00 uur vrij). Tussen de middag krijgen de kinderen een broodje knakworst 

aangeboden van de OWG. Daarnaast is het verstandig om een lunchpakket mee te nemen 

met brood, fruit en drinken.   
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In verband met de aankomst van Sinterklaas willen wij de parkeerplaats graag autovrij 

houden, zodat de kinderen zich op een veilige wijze kunnen opstellen voor de ontvangst 

van Sinterklaas. 

 

Doekoe-actie Coop 

 

 

 
 

Obs De Singelier werd afgelopen woensdag verrast door de directeur van de Coop in 

Diever. Hij kwam een mooie cheque met het gespaarde geld brengen, maar de school had 

nog een prijs gewonnen. De kinderen van gr. 5 t/m 8 hadden onder begeleiding van juf 

Marije een filmpje met touwspring instructies ingezonden. En deze film was één van de 

5 winnaars van Nederland. De prijs is een aanpassing aan het schoolplein ter waarde van 

€8000,=. Wij vinden het een geweldige prijs. Het team gaat bekijken hoe we dit zo goed 

mogelijk voor het plein in kunnen zetten. Uiteraard worden in dit proces ook de kinderen 

betrokken.  

De link naar het winnende filmpje:  

https://www.coop.nl/over-coop/5-keer-kans-op-schoolplein-14 
 
Groep 1 en 2 
De nieuwe letter in de lettermuur is de i. Er mogen weer kleine voorwerpen meegenomen 

worden waar deze klank in voor komt. 

Na de kerstvakantie komen er weer een aantal nieuwe leerlingen bij. Vanaf januari komt 

dan ook het gezamenlijk uur van groep 1 en groep 2 helemaal ( van de 2,3 combinatie) te 

vervallen. Het aanvankelijk leesproces in groep 3 heeft dan al een goede start kunnen 

maken. 

Oproep: wie wil er na de Sinterklaasviering wel de verkleedkleren uitwassen en losse 

naadjes herstellen? Je kunt je melden bij juf Willie.  
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Gastles dans 
De kinderen hebben afgelopen donderdag genoten van een dansles tijdens het 

gymnastiek uur. De les werd verzorgd door de dansdocente van DOS Diever, Mandy 

Mekkelholt. De kinderen hebben diverse bewegingen geleerd op muziek, maar ook eigen 

bewegingen kunnen doen. De lessen voor de jongste groepen stonden in het teken van 

Sinterklaas. 

 

Trefbaltoernooi 
Komende woensdagmiddag, 7 december, doen verschillende teams van de groepen 5-8 

mee aan het trefbaltoernooi. Dit toernooi vindt plaats in sporthal de Hulsebosch in 

Dwingeloo vanaf 13.15 uur. U ontvangt begin volgende week nog een mail, wanneer uw 

kind zich hiervoor heeft opgegeven. 

 

Belangrijke eerstkomende data  
 5 december  Sinter Klaas met continurooster  
 6 december  Juf Bertina studiedag, juf Susan vervangt 
 22 december  Kerstviering 
 24 december  Kerstvakantie 

t/m 8 januari  

 11 januari  Nieuwsbrief januari 

 
 

Bijlagen 
 Informatie Scala 

 Informatie activiteiten Kaka 


