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Het schooljaar is weer begonnen 
De vakantie is weer voorbij en alle kinderen en leerkrachten zijn weer aan een nieuw schooljaar 

begonnen. Heerlijk uitgerust van de vakantie, kan iedereen er weer fris tegen aan. We hopen dat 

u allen ook een goede vakantie heeft gehad, of wellicht nog tegoed heeft.  

Er zijn een aantal nieuwe kinderen en leerkrachten die dit schooljaar bij ons op school beginnen. 

We vinden het erg fijn dat ze bij ons op school komen en we wensen ze allemaal heel veel plezier.  

Natuurlijk voor mij als nieuwe directeur ook een nieuwe start. Het begin voelt al erg goed, leuk 

team, leuke kinderen en uiteraard niet te vergeten betrokken ouders. De meeste ouders heb ik al 

even een hand mogen schudden. Ik heb erg veel zin in mijn nieuwe baan en ik hoop dat we er met 

z’n allen een mooi schooljaar van gaan maken.  

In principe ben ik op maandag, woensdag en vrijdag op de Singelier te vinden. De andere dagen 

ben ik op de Ten Darperschoele in Wapse. Mocht u een vraag hebben, of iets anders willen 

melden, dan bent u van harte welkom op school. De deur van mijn kantoor staat in principe altijd 

open.  

Tot ziens op school! 

 

Margreet Langen 

 

Frequentie nieuwsbrief 
Met ingang van dit schooljaar is besloten om de nieuwsbrief niet meer wekelijks te sturen, maar 

1 keer per maand. Hiermee hopen we dat de nieuwsbrief altijd goed gevuld is. Uiteraard gaan we 

na een tijdje kijken of de maandelijkse brief bevalt.  

      

Groep 1 en 2 
De eerste letter in de lettermuur is de ‘m’; er mogen kleine voorwerpen 

meegenomen worden die met deze klank beginnen (bijv. muis). Deze komen 

in de vakjes van de lettermuur. Na 2 weken komt er een nieuwe letter in de 

lettermuur ( dit wordt dan de ‘r‘ ) na 2 weken worden de spulletjes weer 

mee teruggegeven. 

 

De komende weken staat in groep 1-2 het thema ‘onder water’ centraal. 

Over dit onderwerp gaan we vertellen, knutselen, zingen  en spelen etc. 

 

Groep 6 t/m 8  
 

Talentenmiddag 
Komende weken gaan we aan de slag om de talentenmiddagen weer in gang te zetten. Bereidt u 

zich voor dat we binnenkort weer een beroep gaan doen op uw talenten. Heeft u een talenten, 

kunde, vaardigheid, kwaliteit? Twijfel niet om u t.z.t. op te geven voor de talentmiddagen! 

Hierover binnenkort meer informatie. 
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KAMP 
Volgende week woensdag t/m vrijdag gaan de groepen 6 

t/m 8 op kamp naar Ameland. Een spannende en 

ontzettend leuke onderneming. De kinderen zijn al druk 

bezig met stukjes voor de bonte avond. Ook de leiding 

(Henry, Freek, Dennis Hummel, Inge Drenth, Ellen 

Douma en Irma Krol) heeft er ontzettend veel zin in. 

Het thema is “VIES”, dus ouders… dat kan wel eens flink 

wassen worden bij terugkomst. 
Woensdag 7 september vertrekken we om 7.30 uur, kom 

dus gezellig mee uitzwaaien als u wilt. Vrijdag 

verwachten we om 18.30 -18.45 uur terug te zijn. Dus 

ook dan bent u van harte welkom om de kinderen een 

warm welkom te geven. 

 

 

 
 

 

 

Klasbord is een communicatietool waarmee de leerkrachten u gemakkelijk op de hoogte kunnen 

houden over groepsgerelateerde zaken. Een foto, berichtje of oproep krijgt u binnen via de 

Klasbord-app of via de Klasbord-website. Het is een afgesloten en veilige omgeving, die u alleen 

kunt volgen met de unieke klascode én toestemming van de leerkracht. 

 

Binnenkort kunt u een uitnodiging van de leerkracht(en) 

van uw kind(eren) in uw mailbox verwachten. Op deze 

uitnodiging vindt u een duidelijk uitleg omtrent de 

aanmeldprocedure. 

We hopen hiermee de communicatie tussen school en 

thuis op een leuke, gemakkelijke én veilige manier te 

verbeteren. 

De officiële en groepsoverstijgende zaken blijven via de 

reguliere mail verlopen. 

 

Informatieavond 
Dinsdag 13 september is de jaarlijkse informatieavond 

van de verschillende groepen. Dit jaar is de avond iets anders georganiseerd dan andere jaren.  

De avond ziet er als volgt uit: 

In de groepen 1 t/m 4 wordt een half uur informatie over het jaar gegeven. In de groepen 5 t/m 

8 is er inloop waarbij de kinderen van deze groepen zelf mee mogen om te vertellen hoe ze 

werken in de groep. De groepsleerkrachten zijn dan ook aanwezig om het één en ander uit te 

leggen en/of te verduidelijken.   

 

Planning van de avond:  

Start 19.00 Start 19.30 Slot 20.15 

Informatie in groep 1/2 Informatie in groep 2/3 Inloop in groep 2/3 

Informatie in groep 4 Inloop in groep 1/2 en 4 

Inloop in groep 5 t/m 8. Kinderen mogen mee 

 

 

 

 



Schoolkorfbaltoernooi 
Woensdag 5 oktober vindt het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi plaats. Dit jaar in Wapserveen. 

Namens de Singelier doen er uit verschillende groepen ook teams mee. Nadere informatie volgt 

nog en krijgen de korfballende kinderen dan mee. 

 

Gymnastiek 
Op de donderdag krijgen de groepen 5, 4 en 6/7 gymnastiek van juf Marije. Op deze manier 

zetten we de expertise van een vakleerkracht bewegingsonderwijs in voor een aantal groepen. 

Groep 7/8 krijgt les van de eigen leerkracht (meester Freek, ook vakleerkracht 

bewegingsonderwijs).  

Groep 5 wordt na gym opgehaald door meester Robert en krijgt dan tot de pauze van hem les. Na 

de pauze is juf Marije weer in de klas. 

 

Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen goed passende gymschoenen aan hebben tijdens de 

gymlessen. 

 

Verkeersituatie gewijzigd, 

schipper/padakkers 
Let u op dat de weg naar school toe (Schipper) vanaf 

afgelopen week één-richtingsverkeer is tijdens 

schooltijden.  

Het is de bedoeling dat u parkeert achter bij de 

onverharde weg (bij de Sepiepenakkers) mocht dat 

nodig zijn.  

Kinderen mogen nog wel voor de school uit de auto 

gezet worden, het is dus de bedoeling dat u daarna 

vlot weer verder rijdt. 
 

 

 

 

 

Belangrijke eerstkomende data  
 7, 8 , 9 sept.: Schoolkamp groep 6 t/m 8 

 13 sept.: Informatieavond 

 5 okt.: Schoolkorfbal 

 

Bijlagen 
- Bijlage schoolgids 2016 2017 

- Schoolmaatschappelijk werk 

- Informatie logopedie 

 


