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Nieuwsbrief oktober 2016 
De nieuwsbrief van oktober ligt alweer voor u. De weken vliegen voorbij. Het schijnt dat 

alle leuke dingen altijd snel gaan. De dagen worden weer korter en het lijkt erop dat de 

zomer nu echt helemaal voorbij is. Woensdagnacht is de eerste nachtvorst gemeten in 

Nederland. We gaan ons klaarmaken voor de winter. We willen in de school graag zuinig 

met energie omgaan, dus helpt u ook mee? We proberen zoveel mogelijk de deuren te 

sluiten. Het staat misschien iets minder gastvrij, maar het helpt wel om zuinig met het 

milieu om te gaan. Tevens zijn er 90 zonnepanelen op het dak geplaatst. Dat zal ook een 

goede bijdrage aan het milieu leveren! 

 

Team De Singelier 

 

Geen studiedag 7 maart 

Per abuis is er bij de vrije dagen in de bijlage van de schoolgids een verkeerde datum 

genoteerd. Er is geen studiedag op 7 maart. Dus de kinderen gaan die dag gewoon naar 

school. Excuses voor de verwarring.  
 

Kinderpostzegelactie groep 8 

Afgelopen week zijn de kinderen van groep 8 langs de deuren 

gegaan om kinderpostzegels te verkopen. We hebben alle 

bestelformulieren verzameld en er is veel verkocht! Goed gedaan! 

De kinderen komen dit jaar voor het eerst de bestelling niet 

langsbrengen, maar stichting kinderpostzegels stuurt u de 

bestelling rechtstreeks toe. 

 

Groep 1 en 2 

De nieuwe letter in de lettermuur is de V, er mogen weer kleine voorwerpen 

meegenomen worden die met deze klank beginnen. Na de Herfstvakantie is de S aan de 

beurt. 

Ons thema voor de komende tijd is, naast het onderwerp van de Kinderboekenweek “Het 

Bos”. 

Voorlezen: Na de Herfstvakantie willen we weer gaan starten met het voorlezen door 

ouders op het eind van de woensdagmorgen. Dit gaat plaatsvinden in kleine groepjes in 

verschillende ruimtes. Opgeven bij juf Willie. 
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Wist-je-dat-jes uit groep 2-3 
- We een boek schrijven met groep 7-8 

- De juffen heel blij zijn met de moeders/oma’s die mee heen en terug fietsen van de    

  gym 

- Max en de vogel avonturen beleven waar we veel van leren 

- We druk aan het oefenen zijn met de verliefde harten 

- Juf Judith er is op woensdag, donderdag en vrijdag 

- Playmais van veel kinderen de favoriet is  

- De verhalen van de heks erg grappig zijn 

- De lettermuur al aardig vol begint te raken 

- Ook wij willen net als groep 1-2 na de herfstvakantie starten met voorlezen. Opgeven  

   bij juf Bertina of juf Judith 
 

Leerlingenraad 
In  de leerlingenraad zitten: Sofie Bruggink en Sterre van 

Vliet uit groep 5, Laura Krol en Reduan Timmerman uit groep 

6/7 en Amy Samson en Anna Sophie Lok uit groep 7/8. 

In klas hebben we ons verkiesbaar gesteld en konden alle 

kinderen stemmen. Zo hebben de groepen 5 tot en met 8 de 

vertegenwoordigers gekregen. 

Anna Sophie is voorzitter en Amy is secretaris en de rest is 

lid. Je praat over dingen die nog beter kunnen op school.  

Bijvoorbeeld over speeltoestellen, spelmateriaal in de pauze 

en het schoolplein.   

We komen ongeveer één keer in de maand bij elkaar en 

worden begeleid door juf Lydia. Iedereen uit de klas kan 

ideeën in de ideeënbus doen. De ideeënbus staat in de keuken 

op de bar (in de gemeenschappelijke ruimte). 

Meer informatie over de leerlingenraad kunnen jullie lezen op 

de website. 

Geschreven door Laura en Sofie 

 

Nieuwe school T-shirts 

Afgelopen woensdag was het zover, de nieuwe 

schoolshirts, vers van de pers, zijn ingewijd bij het 

schoolkorfbaltoernooi. Met de opbrengst van het oud 

papier hebben wij het initiatief van de leerlingenraad van 

vorig jaar kunnen ondersteunen om nieuwe schoolshirts 

te kopen. Ze zijn er nu in verschillende maten zodat 

iedereen van groot tot klein er super bij loopt (zie foto).  

Mocht u denken aan dit soort initiatieven wil ik ook mijn 

steentje bijdragen, de Commissie Oud Papier is nog altijd 

opzoek naar vrijwilligers die een zaterdagochtend willen 

helpen met ophalen van het oud papier. Wij zoeken nog 

ouders om het papier in de vrachtwagen te gooien en 

ouders die de chauffeur de route willen wijzen tijdens 

het ophalen. Aanmelden kan via school singelier@talentwesterveld.nl of via één van de 

leerkrachten van uw kind. 

 

De Commissie Oud Papier 
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Ziekmelding 

Soms gebeurt het dat ouders hun kind ziek melden via app, of mail. Leerkrachten lezen 

niet allemaal hun app of mail voordat de school begint. Mocht uw kind ziek zijn, dan 

stellen wij het op prijs dat u voor schooltijd even de school belt, om te melden dat uw 

kind ziek is.  
 

Verkeersituatie 

Sinds het plaatsen van de borden is de verkeersproblematiek al wat afgenomen, maar 

helaas houdt nog niet iedereen zich aan de regels. Wij vinden het belangrijk dat 

iedereen veilig naar school kan en we hopen ook dat alle betrokkenen met ons er voor 

willen zorgen dat dit kan. 

Denkt u er nog even aan, dat parkeren in de parkeerhavens gebeurt en niet op de weg. 

Het parkeren op de weg, dat zorgt nog steeds voor onoverzichtelijkheid en dus voor een 

onveilige situatie. Parkeren kan achter de school, daar zou plaats genoeg moeten zijn.  

Bedankt voor ieders medewerking om te zorgen dat de verkeerssituatie voor iedereen 

veilig is! 

 
Jeugdsportfonds  
Woont u in de gemeente Westerveld en heeft u minderjarige kinderen? Dan biedt de 

gemeente een aantal regelingen waar u als ouder gebruik van kunt maken als u een lager 

inkomen heeft. Eén van die regelingen is het jeugdsportfonds.  

Het jeugdsportfonds betaalt de contributie, kleding en eventuele attributen voor uw 

kind. Hiervoor is in het jeugdsportfonds een bedrag van maximaal €225,- per kind per 

jaar beschikbaar. U kunt dit bedrag aanvragen via een tussenpersoon. Kim Dijkstra, 

beweegcoach van de gemeente Westerveld is één van die tussenpersonen. U kunt 

contact met haar opnemen via: beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl  

 

DOEKOE actie 

Evenals vorig jaar doen wij ook dit jaar weer mee aan de Doekoe actie. Vanaf maandag 3 

oktober t/m zondag 13 november kunt u bij Coop meesparen voor gratis sport- en 

spelmaterialen voor onze school. Klanten ontvangen van Coop bij aankoop van 

geselecteerde, veelal gezonde producten van Unilever, Arla en Coop Doekoe-munten. 

Deze munten kunt u in de winkel doneren aan onze school. Op deze manier kunnen we het 

schoolplein weer verrijken met nieuwe materialen. 

 

Fietsenhokindeling: 

Aan het begin van het schooljaar hebben we een nieuwe indeling gemaakt van het 

fietsenhok op grond van de leerlingenaantallen van dit jaar. In het eerste hok plaatsen 

de kinderen uit de groepen 2/3 en 4 hun fietsen. Het tweede hok is bestemd voor groep 

6/7 en 1/2. Het achterste hok is voor de groepen 7/8 en 5. 

 

Schoolkorfbal 

Afgelopen woensdag is het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi in Wapserveen gespeeld. 

Het was een mooie, gezellige en sportieve middag. De nieuwe shirtjes konden voor het 

eerst getest worden en dit was succesvol. Eén team van groep 3/4 wist zelfs een eerst 

plaats te bemachtigen. Iedereen bedankt die deze sportieve middag mogelijk heeft 

gemaakt. 
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ParnasSys 

Na de herfstvakantie zullen in het ouderportaal van Parnassys de Citoresultaten van de 

kinderen in te zien zijn. Zodra dit toegankelijk is, zult u een begeleidend schrijven 

ontvangen waarin uitgelegd wordt wat er te zien is en wat deze getallen betekenen. De  

nieuwe ouders van dit schooljaar, zullen tegen die tijd ook een inlogcode voor het 

ouderportaal van Parnassys ontvangen. 

 

Talentmiddagen groep 3, 4 en 5 

Na de herfstvakantie zullen de talentmiddagen voor groep 3, 4 en 5 gaan starten. Deze 

vinden plaats op de donderdagmiddagen. Wij zoeken nog ouders of andere betrokkenen 

die hierin een leerzame bijdrage kunnen leveren. Denkt u iets interessants en leerzaams 

met een groep kinderen te kunnen doen, meldt u zich dan aub nog voor de herfstvakantie 

aan bij één van de leerkrachten van groep3, 4 of 5. 

 

Belangrijke eerstkomende data  
 12 oktober: studiedag, alle kinderen vrij 

 13 oktober en 10 november: workshop 10x Daan + Moed groep 1/2/3 

 17 t/m 21 oktober: herfstvakantie 

 26 oktober: fietscontrole vanaf gr. 3 op school 

 28 oktober: schoolfotograaf (zie ook bijlage)  

 1 november: voorstelling 10x Daan + Moed groep 1/2/3 

 3 november groep 2-3 naar het bos (geen gym) 

 4 november: nieuwsbrief november 
 

Bijlagen 
- Informatie schoolfotograaf 

- Nieuwsbrief bso Kaka 
 


