
 

 

 

 

 

 

April 2017 
  
Het is weer eind maart geweest en de klok is weer  
een uur vooruit. Voor de meeste kinderen is dit even  
wennen, eerder op bed is vooral het probleem. En dan  
de volgende ochtend nog moe. Het lijkt zo dat alle  
kinderen inmiddels weer gewend zijn aan de zomertijd  
en gelukkig past het weer zich ook aan. De laatste  
weken is het al mooi zomerweer geworden. We hopen  
dat dit zo doorgaat tot de winter weer zijn intrede doet. 
Maar dat duurt gelukkig nog heel lang.  
 
Op dit moment is het onderwijsteam heel druk bezig met de nieuwe formatie 
voor volgend schooljaar. Welke groepen worden er gevormd en welke juf of  
meester komt voor welke groep. Ook dit jaar is dit weer een behoorlijke  
puzzel. We hopen in de nieuwsbrief van juni hierover iets meer te kunnen  
vertellen.  
 
Team Singelier 

 
Winnaar Leesvirus 2017! 
Groep 5 heeft dit jaar deelgenomen aan het leesvirusproject.  
De afgelopen 8 weken moesten de kinderen wekelijks vragen beantwoorden 
en/of creatieve opdrachten aanleveren. 
Marion (medewerkster bibliotheken gemeente Westerveld) kwam 27 maart 
bij groep 5 op bezoek om te vertellen dat groep 5 de winnaar is geworden. 
De groep werd getrakteerd op paaseitjes en kreeg als prijs een mooi voor- 
leesboek. 
 

 
 
 

April 2017 

Agenda 

13 april continu rooster en 

paasbrunch 

12 april: meisjesvoetbal 7-tal 

in Wapse 

13 april netwerkbijeenkomst 

Talentmiddagen, start 19.30 

uur op obs De Singelier 

14-4 en 17-4: Leerlingen vrij 

paasweekend 

24-4 t/m 28-4: Mei (april) 

vakantie 

21 april 

Sportdag/Koningsspelen 

Continu rooster groep             

5 t/m 8 

5 mei: Leerlingen vrij 

Bevrijdingsdag 

9 mei  groep 5 t/m 8 start 

schoolzwemmen 

4 mei: Nieuwsbrief mei 

 

 

 

 

 

Contact 
singelier@talentwesterveld.nl 
0521-591257 
www.desingelier.nl   

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


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaz Stam, onderwijsassistent gr. 1/2  
Groep 1/2 stroomt om dit moment erg vol. Daarom is in overleg met de Stichting besloten om 
ondersteuning in de vorm van een onderwijsassistent te realiseren. Kaz Stam is hier voor 
aangenomen. Tot het einde van het schooljaar zal Kaz in gr. 1/2 ondersteunen. We wensen Kaz veel 
plezier bij ons op school. 
 
Juf Willie 
Zoals u wellicht gehoord heeft, heeft juf Willie tijdens de gladheid door een val op het plein haar 
heup gebroken. Jus Susan en juf Merle vervangen juf Willie in gr. 1/2. Het gaat heel gelukkig heel 
goed met juf Willie. Ze is gelukkig pijnvrij. Juf Willie mag haar heup nog niet volledig belasten en liep 
vorige week nog op twee krukken. Inmiddels is ze in het ziekenhuis geweest en het herstel gaat erg 
goed. Ze mag op 1 kruk lopen. Maar jammer genoeg kan ze nog niet voor de groep staan. Gelukkig 
zullen we haar af en toe wel weer op school zien, dan zal ze andere dingen buiten de klas gaan doen. 
Volgens de arts duurt een herstel van een gebroken heup zeker 3 maanden. 10 mei moet juf Willie 
weer naar het ziekenhuis en we hopen dat ze dan weer snel voor de groep mag staan.   
We wensen juf Willie een goed herstel toe.  
 
Juf Jeanette 
Naar omstandigheden gaat het goed met juf Jeanette. Ze op dit moment bezig met haar herstel van 
de operatie. Af en toe zal juf Jeanette al op school zijn om een aantal dingen buiten de groep te 
doen. Dit zal steeds een beetje meer worden. Zolang juf Jeanette nog niet helemaal aan het werk 
kan, zal juf Samantha haar op woensdag in gr. 4 blijven vervangen. 
We wensen juf Jeanette een voorspoedig herstel toe.  
 
Aanmelding nieuwe leerlingen  
Heeft u nog een zoon of dochter die dit schooljaar of volgend schooljaar 4 
jaar wordt, dan zouden wij het fijn vinden dat u deze zoon of dochter zo  
spoedig mogelijk aanmeldt. Dan kunnen wij rekening houden met de instroom 
en groepsgrootte van gr. 1/2. U kunt een aanmeldformulier op de website  
vinden of ophalen op school.   
 
Handige ouder gezocht 
Op school hebben we voor in de koffiekamer een nieuw koffiezetapparaat gekregen. Nu zijn we op 
zoek naar een handige ouder die deze kan aansluiten op de waterleiding.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
Schoolzwemmen 
Vanaf dinsdag 9 mei start het schoolzwemmen voor de groepen 5 t/m 8. Het gym uur op dinsdag 
komt hierdoor te vervallen. 
 
Het rooster is als volgt: 
Groep 6-7: 10:00-10:30 uur 
Groep 5: 10:30-11:00 uur 
Groep 7-8: 11:00-11:30 uur 
 
Continu rooster 
Zoals u weet gaat het continurooster volgend schooljaar als proef van een jaar van start.  
Het volgende rooster wordt dan gedraaid: 
Alle dagen van 8.30 – 14.00 uur voor alle groepen. Dus alle groepen gaan dezelfde tijden naar school.  
De tijden van 8.30 0 14.00 uur waren reeds bekend. De keuze of de kleuters nog een middag vrij 
zullen zijn, moest nog gemaakt worden.  
Als de kleuters nog een middag vrij krijgen, zullen de ouders/verzorgers die ook oudere kinderen op 
school hebben, twee keer naar school moeten om de kinderen apart op te halen. Daarbij is het zo dat 
vier- en vijfjarigen, in overleg, nog een middag (en zelfs meer) thuis mogen blijven als de hele dagen 
teveel blijken te zijn. De MR heeft daarom met de directie besloten, dat de kleuters geen extra 
middag vrij krijgen. Voor alle kinderen gelden dus dezelfde schooltijden: van maandag tot en met 
vrijdag van 8:30 uur tot 14:00 uur. 
 
Conclusie 
Met ingang van het nieuwe schooljaar zal worden gestart met een continu rooster van 5 gelijke 
dagen: van maandag tot en met vrijdag gaan de kinderen van 8:30 uur tot 14:00 uur naar school. 
Tussen de middag hebben de kinderen een half uur pauze en eten ze in hun eigen klas hun broodjes 
op (15 minuten) en gaan dan nog even buiten spelen (15 minuten). Het continurooster zal voor de 
meivakantie worden geëvalueerd.   
 
Netwerkbijeenkomst Talentmiddag 
Op donderdagavond 13 april houden de kinderen van groepen 6, 7 en 8 een netwerkbijeenkomst 
met als thema de Talentmiddag. De start van de netwerkbijeenkomst is om 19.30 uur op obs De 
Singelier.  
Wat is de bedoeling en opzet van deze netwerkbijeenkomst: 
Kinderen laten zien wat ze allemaal al gedaan hebben tijdens de talentmiddag tot nu toe. Tevens 
wordt er in groepjes samen met de kinderen nagedacht, om te kijken hoe we de talentmiddagen nog 
succesvoller en duurzamer zouden kunnen maken. 
Ouders, ondernemers en andere betrokkenen in Diever en omgeving zijn uitgenodigd. De wethouder 
dhr. Geertsma, heeft laten weten, ook aanwezig te zullen zijn. We willen als school graag verbinding 
met de omgeving maken.  
In eerste instantie wordt deze avond door de groepen 6, 7 en 8 georganiseerd. Maar de ideeën die, 
die avond ter tafel komen, worden ook gebruikt voor de talenmiddag van de groepen 3, 4 en 5. 
Tevens willen we graag nadenken hoe we hier de groepen 1 en 2 ook in kunnen betrekken. Dus heeft 
u geen kinderen in gr. 6, 7 of 8, u bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn en mee te denken.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mocht u nog meer geïnteresseerden binnen uw netwerk hebben, dan zijn deze ook van harte 
welkom. In de bijlage is de uitnodiging te vinden, deze mag u verspreiden.  
 
Iedereen die wil komen om mee te denken, is van harte welkom en kan zich aanmelden bij de 
leerkracht of door een mailtje te sturen aan m.langen@talenwesterveld.nl.  
Graag tot ziens op 13 april.  
 
 
Leerlingenraad  
Op 30 maart heeft de leerlingenraad weer vergaderd. Op de agenda stonden onder andere: Engelse 
boeken, schoolkrant en afvalscheiding. Engelse boeken: heel veel kinderen willen meer Engelse 
boeken, die zijn er onvoldoende in de schoolbibliotheek. We gaan overleggen met de 
leescoördinator.  Schoolkrant: de schoolkrant doen we niet meer. Daarvoor in de plaats is een 
rubriek ‘Actueel’ gekomen op de website en verder zijn er Klasbord en de nieuwsbrieven. 
Afvalscheiding: we zijn ongeveer een maand geleden naar de afvalscheiding geweest met groep 6/7 
en 7/8. De uitslag is nog niet bekend. Ideeën bus: elke keer legen we de Ideeën bus. En soms krijgen 
we dezelfde ideeën. 
Gemaakt door: Sofie Bruggink en Sterre van Vliet uit groep 5 
 

Groep 7/8 begint eigen bedrijf! 

Groep 7/8 is een eigen bedrijf begonnen: SINGEL 3D. Een bedrijfje dat zich richt op het ontwerpen, 

printen en scannen van 3D voorwerpen. Het doel van het bedrijf is niet om winst te maken, maar als 

dat toch gebeurt gaat het geld naar een nog nader te bepalen goed doel. Ieder kind heeft een eigen 

rol binnen het bedrijf, bijvoorbeeld in de raad van bestuur, design-team, technisch team, PR-team of 

websitebouwer. 

U kunt ook lid worden van SINGEL 3D, hiermee kunt u diverse prints of scans laten maken door de 

kinderen. Kijk voor meer informatie op de website: www.singel3d.deks.nl of vraag het één van de 

kinderen. 
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Verkeersexamen 
Woensdag 5 april hebben groep 7 en 8 het theoretische verkeersexamen en 19 april is het 
praktijkexamen. We wensen de kinderen veel succes en plezier. 

 
 
Bijlagen: 
 
 

Paasactiviteit donderdag 13 april 

Donderdag 13 april is er een continurooster van toepassing in het kader van Pasen. Alle kinderen 

krijgen een lunch aangeboden door de OWG. Ook gaan we na de lunch eieren zoeken in het bos; hier 

doen alle groepen aan mee! 

De groepen 3 tot 8 moeten deze dag op de fiets naar school komen, zij gaan onder begeleiding van 

hun juf/meester met de fiets naar het bos. Voor de groepen 1 en 2 worden auto’s geregeld. De 

kinderen gaan in kleine groepjes op zoek naar paaseitjes. 

Van belang is ook dat de kinderen op deze dag allemaal een hard gekookt ei meenemen voor het 

traditionele eitje tikken! Voor de winnaar van het eitje tikken is het bedrijf Singel3D bereid gevonden 

een mooie prijs te maken! 

Alle groepen zullen voor 14.00 uur terug zijn bij school. Wij hopen op mooi paasweer! 

Koningsspelen 21 april 

Op vrijdag 21 april wordt in samenwerking met Stad en Esch de Koningsspelen georganiseerd. De 
kinderen van groep 3 t/m 8 worden in groepen ingedeeld (basisscholen van Wapse en Diever). We 
starten om 08:30u op school met het ontbijt. Daarna gaan we sporten op de sportvelden van Stad en 
Esch. Kledingadvies: sportkleding en buiten sportschoenen. Groep 1 t/m 4 zijn om 12:00u vrij. Groep 
5 t/m 8 om 14:00u (lunchpakket mee). Groep 1 en 2 gaan met de kleuters van Wapse bij school 
sportieve spelletjes doen.  Wie kan helpen? Opgeven bij de leerkrachten van groep 1 en 2. 

 


