
 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief januari 2017  
 
Na een geslaagde decembermaand vol  
leuke en gezellige activiteiten, zijn we 
alweer in 2017 beland. Alle ouders,  
verzorgers die geholpen hebben bij alle  
activiteiten, heel erg bedankt. Zonder de  
hulp van de ouders, verzorgers kunnen de  
activiteiten bijna niet plaatsvinden, dus het  
is fijn dat er zoveel ouders willen helpen.  
Dank ook voor alle lekkere maaltijden  
tijdens het kerstdiner, de kinderen en  
leerkrachten hebben er van gesmuld. We  
hopen dat iedereen een goede vakantie heeft gehad en weer fris aan het  
nieuwe jaar kan beginnen.  
We gaan er samen een mooi onderwijsjaar van maken! 
 
Team Singelier 
 

Schoolmaatschappelijk werk 
Op maandagmiddag  9 januari, 23 januari en 6 februari van 13.00 tot  
15.00 uur is de schoolmaatschappelijk werker, Hillie Slager, aanwezig  
op school. U kunt haar ook buiten deze momenten benaderen. 

Hillie Slagter 
Telefoon: 06-42077141 
e-mail: h.slagter@welzijnmw.nl 
Werkdagen maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag. 

In de schoolvakanties en buiten schooltijden is er altijd iemand van het School  
Maatschappelijk Werk bereikbaar via het centrale kantoor. Centraal kantoor  
Welzijn Mensen Werk: 085-273 14 44 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur). 

Afwezigheid juf Jeanette 
Juf Jeanette is in de kerstvakantie geopereerd. Ze zal een tijdje afwezig zijn. 
De vervanging is als volgt geregeld: 
Woensdag gr. 4: Juf Samantha. 
Omdat juf Deirdre juf Jeanette vervangt in Wapse, zal juf Merle op de  
vrijdagochtend in gr. 1/2 vervangen. (I.v.m verplichtingen van Juf Merle 
elders, zal dit op vrijdag 13 jan. juf Ingrid zijn). 
We wensen juf Jeanette veel beterschap! 

 

Januari 2017 

Agenda 

9 jan: Sch.m.werk 

17 jan.: Studiemiddag, alle 
kinderen middag vrij 

19 jan.: Workshop ter 
voorbereiding op voorstelling 
“Beestenbos is boos” Groep 4 
en 5 

23 jan: Sch.m.werk 

24 jan.: Voorstelling: 
“Beestenbos is boos” – Groep 
4 en 5 op de Singelier 

24 jan.: Juf Bertina studie, juf 
Samantha vervangt 

27 jan: Leerlingenraad 

30 jan.: MR 

1 feb.: Open dag Stad en Esch 

3 feb.: Nieuwsbrief februari 

6 feb.: Sch.m.werk 

9 feb.: Cultuurles , gr. 4 en 5, 
“Beestenbos is boos” 

 

 

 

Contact 

singelier@talentwesterveld.nl 

 

0521-591257 

 

www.desingelier.nl   
 

mailto:h.slagter@welzijnmw.nl
mailto:singelier@talentwesterveld.nl
http://www.desingelier.nl/


 

 

 

 

 

Leesvirus 2017        

                                               

Vanaf de derde week in januari neemt groep 5 deel aan het leesvirus. Dit is een project gericht op 
leesbevordering.                                                                                                                                           
Centraal staat de vraag: Welke klas is het meest besmet door het leesvirus en wat is het meest 
besmettelijke boek? 
Kinderen lezen de tien boeken en wisselen via de website leesvirus.nl hun mening uit met kinderen 
van andere scholen die dezelfde boeken hebben gelezen. Ook is er acht weken lang de Leesvirusquiz 
met vragen over de boeken, internetvragen over thema’s uit de boeken of creatieve opdrachten. Op 
de website worden per gemeente de quizscores bijgehouden, dat houdt de spanning erin!  

Symposium 1 februari 
Op 1 februari zullen Cindy, Willie en Margreet naar een onderwijssymposium gaan. Het thema van 
dit symposium is: “Eigenaarschap en talentontwikkeling in de 21ste eeuw”. 
Juf Willie wordt vervangen door juf Merle.  

 

EHBO lessen groep 8 gestart! 
Afgelopen maandag zijn de EHBO lessen voor groep 8 
van start gegaan. De kinderen waren erg enthousiast 
en gaan de komende 15 weken hier elke maandag mee 
aan de slag. De kinderen krijgen les van vrijwilligers 
van de EHBO vereniging Diever. De groep wordt 
opgesplitst in twee groepen, één theorie en één 
praktijk. 

Dit zal Diever weer een stukje veiliger maken!  

 

 

 

 

 

http://www.leesvirus.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5ubyw7bfRAhVSNFAKHatsDO0QjRwIBw&url=http://www.dewoudklank.nl/nieuws/7547/de-opdracht-beste-opsterlandse-school-in-leesvirusproject-2012/&psig=AFQjCNHrFvaim3MrbfpPuEWRjzvXJw9vHQ&ust=1484147217382971


 

 

 

 

 

 

Talentmiddagen groep 6 t/m 8 
Ook in 2017 gaan de talentmiddagen voor de bovenbouw door! We starten de eerste twee weken 
met de volgende workshops: Yoga, programmeren, communicatie en EHBO (andere onderwerpen 
dan tijdens de groep 8 lessen).  

We hopen ook de rest van het jaar de vrijdagmiddagen te kunnen vullen met een grote diversiteit 
aan workshops. Wellicht heeft u ook een talent welke u wilt delen met de kinderen of misschien kent 
u iemand die dit heeft óf heeft u een goed idee, schroom niet om contact met ons op te nemen. We 
hebben u hulp hard nodig! 

Henry Wolbrink & Freek van Iersel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop: reactiebaan      workshop: dansen 

Communicatie met ouders, verzorgers 
In het onderwijsteam is besproken dat we het niet fijn vinden om via social media met ouders, 
verzorgers te communiceren. Bijvoorbeeld communicatie via de Whatsapp met ouders, verzorgers is  
niet wenselijk. We vinden het prima dat de communicatie via persoonlijke contact, telefonisch of via 
de mail verloopt.  
Tevens is binnen het onderwijsteam afgesproken dat beantwoorden van mail aan ouders, verzorgers 
alleen op werkdagen van het desbetreffende teamlid, tot uiterlijk 18.00 uur gebeurt. Mocht het door 
omstandigheden toch nodig zijn om op een ander moment contact met iemand van het team op te 
moeten nemen, dan kunt u Margreet Langen bellen. Gegevens zijn te vinden in de schoolgids.  
 
Groep 2/3 
Wij zijn na de vakantie gestart met een doelenmuur. Dit houdt in dat er samen met de leerlingen een 
reken- en taaldoel is besproken. Deze hangen aan de muur. Leerlingen kunnen dan 1 of 2 weken 
werken aan deze doelen. Samen kijken we wanneer de doelen bereikt zijn. 
Kom gerust even in de klas kijken en laat u door uw kind uitleggen waar we komende weken aan 
gaan werken. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuw jasje nieuwsbrief 
Zoals u heeft kunnen zien, is onze nieuwsbrief in een nieuw jasje gestoken. Dit met dank aan  
Juf Cindy en Juf Marije.  
 
Bijlage nieuwsbrief januari 

 Gemeente Westerveld, Bijen, bermen en biodiversiteit. 

 Beweegcoach Gemeente Westerveld, sportpret. 

 Schoolmaatschappelijk werk Kies. 

 Schoolmaatschappelijk werk Sociale Vaardigheid (SOVA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


