
 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief februari 2017 

Inmiddels is het alweer februari, de dagen vliegen voorbij. Gelukkig is er nog  
even ijs geweest en hebben sommige kinderen kunnen schaatsen op de  
ijsbaan. Helaas is dit niet gelukt met de school. Op het moment dat dit de  
bedoeling was, viel de dooi in. Wie weet krijgen we nog een vorstperiode. 
  
De afgelopen weken zijn de Citotoetsen in   
bijna alle groepen afgenomen. De laatste   
toetsen worden nog gemaakt de komende   
week. Alle kinderen hebben goed hun best   
gedaan. Toetsing is een momentopname en de   
Citotoetsen worden naast de methode gebonden  
toetsen afgenomen.   
Waarom wij als school toetsen en hoe wij als school met toetsing omgaan,  
kunt u in de bijlage lezen.  
 
Team De Singelier 
 
Ouderportaal tijdelijk gesloten 
Zoals al eerder aangegeven is, is het ouderportaal tijdens de afname van de  
Citotoetsen tijdelijk gesloten. Wanneer alle toetsen ingevoerd zijn, gaat het  
ouderportaal weer open. Voor de middentoetsen zal de sluiting in de maand  
januari/februari zijn en voor de eindtoetsen in de maand mei/juni.   
 
Studiemiddag 16 februari 
Op donderdagmiddag 16 februari hebben de leerkrachten een studiemiddag  
en zijn alle kinderen ’s middags vrij.  
 
Ongeval inzittendeverzekering  
Bij uitjes, excursie met de school, zijn er wel eens ouders die rijden. Hier zijn  
we natuurlijk heel blij mee. Onlangs kwam er een ouder die vroeg hoe het  
wettelijke geregeld was, als een ouder geen ongeval inzittende verzekering  
heeft en er een ongeluk gebeurt.  
Dit heeft het bestuur voor ons uitgezocht.  
De school is verzekerd voor activiteiten die vallen onder schooltijd. Alles wat  
niet gedekt is door de verzekering van degene die rijdt voor school, wordt  
gedekt door de schoolverzekering.  
Meer informatie is te vinden via onderstaande link: 
https://www.aononderwijs.nl/scholen/verkeerenschade/ 

 

Uiteraard hopen we natuurlijk dat er geen ongelukken gebeuren...... 

 

Februari 2017 

Agenda 

6 feb.: Gr. 4 t/m 8 introles 

blaasinstrumenten 

5,6 feb.: Meester Freek en juf 

Judith Kanjertraining, meester 

Jan Willem vervangt 

9 feb.: Gr. 4, 5, Cultuur, 

theater Beestenbos is boos 

13 feb.: School 
Maatschappelijk Werk 
 
13 feb.: Meester Freek studie, 
juf Judith vervangt 
 
13 feb.: Gr. 5, 6 en 7, 
Workshop Koloniehof 
 
16 feb.: Middag alle kinderen 
vrij, studiedag 
 
18 t/m 26 feb.: 
Voorjaarsvakantie 
 
1 mrt.: Nieuwsbrief maart 
 
2 mrt.: Gr. 5, 6 en 7, Bezoek 
Koloniehof 
 
 

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

 

https://www.aononderwijs.nl/scholen/verkeerenschade/
mailto:singelier@talentwesterveld.nl
http://www.desingelier.nl/


 

 

 

 

 

 

Werken met de doelenwand en leermarkt (groep 7/8) 
Doelenwand: De doelenwand is een groot bord waar we doelen en behaalde doelen opplakken. Elke 
vrijdag stellen we doelen voor rekenen, algemeen en taal. Meestal heeft het ermee te maken wat er 
de week er na gaat gebeuren. Er zijn 2 delen de behaalde doelen en de doelen die behaald moeten 
worden. De doelen worden door de leerlingen gesteld.                                          
Leermarkt: De leermarkt is een soort klein marktkraampje achter in de klas. De leermarkt is verdeeld 
in 2 delen: vraag en aanbod. Als je iets niet snap bijv. breuken kan je dat bij vraag hangen met je 
naam erbij. Als je dat ziet hangen en je denkt ik snap breuken wel, kan je bij aanbod hangen. Breuken 
en je zet je naam erbij. Aan het eind van de week worden er duo’s gemaakt wie van wie uitleg krijgt. 
 
Geschreven door: Mathilde Fournell en Lieke van de Belt 

 

Project dominobaan 
Voor ons werkstuk doen we een project waar we een hele grote 
dominobaan moeten maken. We gebruiken niet alleen domino 
stenen, maar ook jenga, houtenblokken magneetdingen en 
planken. De dominostenen komen van de kringloop vandaan. Het 
gaat ook wel vaak fout. De eerste dominobaan ging helemaal fout. 
We hebben ongeveer 4 weken aan de eerste dominobaan 
gewerkt.  Nu zijn we aan het werken met een plattegrond en gaan 
we vooraf alles goed bedenken. Over een paar weken gaan we 
ook een workshop geven op de talentmiddag. U mag de bouw van 
de baan altijd bekijken in de oude groep 8, maar niet omgooien! 
 
Geschreven door Jonathan en Jelle 
  



 

 

 

 

 

Project windmolen.  

Wij zijn bezig met een windmolen die energie gaat opwekken om de IPad en telefoon op te laden. 
We gaan nu proberen om contact op te nemen met Heluto, Als dat lukt gaan we naar Heluto toe. 
Daar vragen we om tips voor de windmolen.  
 
Wat waren de stappen om de windmolen te bouwen: 

 Eerst hadden we zin om iets te maken, 

 Toen vroegen we aan meester of we iets konden 
maken 

 Daarna moesten we verzinnen wat we wouden 
maken  

 Eerst wilden we een helikopter maken 

 Daarna een windmolen om iets op te laden. 

 Toen moesten we een bouwtekening maken 

 Daarna konden we gaan bouwen. 
 
We hopen dat het gaat lukken!!!!! 
 
Geschreven door Kay en Senne. 
 
Leesvirus groep 5 
 
Groep 5 zit midden in het leesvirus project en is al aardig 
besmet. Op dit moment staan we op een gedeelde eerste 
plaats! De kinderen zijn enthousiast aan het lezen en zijn 
gedreven in het zoeken van de juiste antwoorden bij de quiz. 
Daarnaast hebben ze de eerste eigen leesvirussen gemaakt 
voor de galerie.  
 
 
 
 
 
 
Talentmiddag gr. 6, 7 en 8 
Hieronder zijn de highlights te vinden van de vrijdagmiddag, talentmiddag van gr. 6, 7 en 8. 
Workshops o.a.: 
Animatie Stopmotion (gegeven door ouders) 
Karate (gegeven door Jan Scholte Albers en William Hummel) 
Zonnestelsel (gegeven door meester Henry) 
Programmeren (gegeven door een ouder) 
 
Alle vrijwilligers bedankt voor hun inzet! 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Leerlingenraad 
Op 26 januari heeft de leerlingenraad weer vergaderd. Waar hebben we het over gehad?  We 
hebben het over Engelse boeken, de schoolkrant, de notulen van de vorige vergadering en ideeën uit 
de ideeënbus gehad. In de vergaderingen doen we altijd: namencontrole, ideeënbus, agendapunten 
volgende keer, rondvraag, actielijst volgende keer. Zo vergeten we niets! 
Op 17 februari  gaan we op een vrijdagochtend met de leerlingenraad naar de gemeentewerf in 
Havelte toe. Misschien gaan de groepen 6, 7 en 8 ook met ons mee. Dat weten we  nog niet. Dat 
houdt in dat we gaan kijken welke verschillende soorten afval in de grote container zitten en of het 
handig is om verschillende containers te gebruiken. Ze kijken dan of we een afvalscheiding nodig 
hebben. Dat geldt voor alle scholen van Stichting Talent Westerveld. We hebben er zin in en we zijn 
benieuwd! 
Gemaakt door: Sofie Bruggink en Sterre van vliet 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
ICT workshop leerkrachten 
Het onderwijsteam Singelier/Ten Darperschoele heeft afgelopen donderdagmiddag en -avond een 
workshop gehad over ICT in het onderwijs. Veel nieuwe handige zaken geleerd, om de lessen nog 
aantrekkelijker te maken voor kinderen.  
Hieronder wat foto’s van de workshop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen 

 Informatie toetsing 
 

 
 


