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Nieuwsbrief november 2016 

Deze nieuwsbrief is alweer die van november. De dagen worden korter, we gaan 

richting de donkere, maar gezellige dagen van december.  

Fijn dat iedereen meedenkt om de deuren te sluiten op school, dat is een 

goede bijdrage aan het milieu.  

Graag nogmaals aandacht voor de verkeerssituatie van De Schipper. Je 

mag gedurende het brengen en halen van de kinderen de auto in de gehele 

Schipper niet parkeren, dit zorgt nl. voor opstopping en een onveilige 

situatie. Je mag de kinderen wel even snel uit laten stappen en dan zo snel 

mogelijk weer doorrijden (de zogenaamde kiss en ride zone). Een heleboel 

ouders houden zich hier aan, dat is fantastisch! Een aantal lukt het om één 

of andere reden nog niet zo goed. Het zou fijn zijn om ons met z’n allen 

aan de verkeersregels te houden. Bedankt alvast! 

 

Team Singelier 

 

Continurooster 
Het plan om een proef te houden met het continurooster van januari t/m april 2017 is 

vorig jaar geopperd. De werkgroep van de veranderende schooltijden is dit jaar twee 

keer bij elkaar geweest om zich nogmaals te buigen over het continurooster en de proef. 

In de werkgroep zitten twee ouders van de MR, twee leerkrachten en de directeur. 

Tijdens de laatste vergadering van de werkgroep, is de werkgroep aangevuld met twee 

teamleden van de MR. Dit omdat er toch nog wel haken en ogen aan de proef met het 

continurooster zitten. De dilemma’s zijn besproken in de werkgroep, maar ook binnen 

het gehele team van de Singelier. Er is een besluit genomen, om het continurooster niet 

als proef te doen van januari t/m april. Aan de proef van januari t/m april, kleven te veel 

nadelen, voor zowel ouders als leerkrachten. De proef wordt naar het nieuwe schooljaar 

verschoven. Dus vanaf het nieuwe schooljaar zal er een proef van een jaar plaatsvinden, 

met het continurooster. Gedurende het schooljaar zal hier meer informatie over komen. 

Mocht u vragen hierover hebben, dan kunt u terecht bij Margreet Langen.  

 

Screening Gym Xtra 
Binnenkort zal de beweegcoach een screening komen uitvoeren bij de leerlingen van de 

groepen 1 en 2.  Dit om te kijken welke leerlingen in aanmerking komen voor Gym Xtra. 

Gym Xtra is een extra en specifieke vorm van bewegingsonderwijs om kinderen met een 

achterstand op de grove motoriek te helpen hun problematiek te verminderen. 
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Het streven is de bewegingsvaardigheid van de kinderen dusdanig te versterken dat ze, 

tijdens bijvoorbeeld de gymles, weer met hun leeftijdsgenoten mee kunnen komen. 

Tijdens de screening zullen er verschillende onderdelen met betrekking tot de grove 

motoriek getoetst worden. Hieruit zal blijken welke kinderen in aanmerking komen voor 

Gym Xtra. Gym Xtra vindt plaats onder de reguliere schooltijden.  

Als uit de screening blijkt dat u zoon/dochter hiervoor in aanmerking komt, zal u een 

brief ontvangen en heeft u alsnog de keuze om uw kind wel of niet te laten deelnemen 

aan deze lessen.  

Kim Dijkstra, Beweegcoach gemeente Westerveld 

 

Schoolmaatschappelijk werk 
De schoolmaatschappelijk werker is op vaste tijden aanwezig: 1 keer per 14 dagen op de 

maandagmiddag van 13.00-15.00 u. Tot de kerstvakantie 2016 is dit op: 31 oktober, 21 

november en 5 december. U kunt binnenlopen of bellen, maar mailen kan natuurlijk ook. 

Na de kerstvakantie start er voor de basisscholen in Diever, Wapse en Dwingeloo een 

Kies-training voor kinderen in echtscheidingssituaties. Deze training wordt gegeven 

door sociaal werkers van Welzijn Mensen Werk die Kies-training geschoold zijn. 

Hillie Slagter 

Telefoon: 06-42077141 

E-mail: h.slagter@welzijnmw.nl 

 

Rapporten 
Wilt u in verband met het invullen van het komende rapport, de rapporten weer mee 

terug naar school geven? 

 

Sint Nicolaasviering 
Maandag 5 december bezoekt Sinterklaas de Singelier! Deze dag hebben wij een 

continurooster voor de kinderen van groep 3 t/m 8. De kinderen in deze groepen blijven 

tot 14.00 uur op school. Tussen de middag krijgen de kinderen een broodje knakworst. 

Daarnaast is het belangrijk dat de kinderen een lunchpakket en drinken meenemen. 

Groep 1 en 2 is om 12.00 uur vrij. 

Graag houden wij de toegangsweg naar school (Schipper) autovrij in verband met de 

aankomst van Sint Nicolaas.  Wij hopen op ieders medewerking! 

De kinderen gaan op de normale tijd naar binnen. Daarna we gaan gezamenlijk naar 

buiten .  

Rond 8.40 uur komt Sint aan op school. Als ouder bent u van harte uitgenodigd om de 

Sint te verwelkomen. 

Wilt u de kinderen een plastic tas, voorzien van naam, meegeven?  

Mocht u door het continurooster problemen ondervinden met de opvang van uw kind, dan 

kunt u dat aan de leerkracht melden. 

 

Fietscontrole 
Vorige week en deze week (her controle) zijn de fietsen van de meeste kinderen op 

veiligheid gekeurd door vrijwilligers van VVN-Drenthe. Het merendeel van de fietsen is 

goedgekeurd en daar zijn wij heel blij mee. 

Voor de fietsen die niet zijn goedgekeurd staat op een persoonlijk kaartje wat er niet in 

orde is. 

In verband met de donkere dagen is het verstandig de fiets van uw zoon/dochter nog 

eens extra te controleren met betrekking tot de verlichting! 
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Ouderportaal Parnassys: 
Vanaf vandaag kunt u in Parnassys naast de algemene gegevens ook de toetsgegevens van 

uw kind(-eren) inzien. In de bijlage zit een uitgebreid schrijven over de werking en de 

betekenis van hetgeen u te zien kunt krijgen. De ouders die nog niet eerder een inlog 

gekregen hebben, krijgen deze vandaag ook toegestuurd. Mocht u problemen 

ondervinden bij het inloggen, neemt u dan aub even contact op met Marije of Robert. 

 

Gezocht Verkeersouder 
We zijn op zoek naar een verkeersouder voor onze school. Maar informatie is te vinden 

via: https://vvn.nl/vrijwilligers/verkeersouders  

Mocht u interesse hebben, dan kunt u dat melden bij Margreet Langen. 

 

Schoolfoto’s 

Een aantal kinderen waren ziek tijdens de dag dat de schoolfotograaf geweest is. Er 

wordt nog een nieuwe datum afgesproken met de schoolfotograaf, om de zieke kinderen 

ook nog op de foto te krijgen. Houd de volgende nieuwsbrieven dus in de gaten.  

 

Ouderavond Kanjertraining 

Een tijdje geleden was de gezamenlijke ouderavond van de Singelier en Ten 

Darperschoele. Deze avond was georganiseerd door OMR (MR van Singelier en Ten 

Darperschoele) Het thema van deze avond was Kanjertraining. De ouders die aanwezig 

waren, gaven aan dat ze enthousiast van de informatie m.b.t. de Kanjertraining waren. In 

de bijlage vindt u meer informatie van de Kanjertraining.   

 

Belangrijke eerstkomende data  
 8 november:    Voorlichting Stad en Esch 
 10 november:   Agent in de klas gr. 4 
 17 november:   Agent in de klas gr. 6/7 
 17 november:   Voorlichting Stad en Esch 
 22 november:   Leerlingenraad 
 23 november:   Rapport mee 
 Week van 28 november:  Spreekavonden 
 1 december:   Nieuwsbrief december 

 

Bijlagen 
 Toelichting ouderportaal Parnassys 

 Kanjertraining 

 Taal- en leesactiviteiten in de school 
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