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Juni 2017                                                                      
Na een paar heerlijke zomerdagen en het is gelukkig nog steeds mooi weer, gaan 

we ons opmaken voor de laatste maanden van het schooljaar.  

Op dit moment zijn we heel erg druk bezig met de formatie voor beide scholen 

(Ten Darperschoele en De Singelier). Omdat het ook dit jaar weer een hele puzzel 

is, welke groepen en wie komt waar (welke leerkracht voor welke groep) is het 

formatieplaatje nog niet helemaal klaar. We willen het graag voor beide scholen 

tegelijk naar buiten brengen. Aangezien we al wat jaren een onderwijsteam zijn 

(dus beide teams van beide scholen functioneren als 1 team) kan er hier en daar 

ook gemakkelijk met leerkrachten geschoven worden. We streven er naar om de 

teams van beide scholen zo gelijkwaardig mogelijk te laten zijn. Er wordt ook 

gekeken naar kwaliteiten en wensen van individuele leerkrachten. U kunt zich 

wellicht voorstellen dat dit een hele puzzel is. Sommige leerkrachten stoppen of 

vertrekken bij ons van de scholen en dit zorgt ook nog voor wat onduidelijkheid. 

Dit jaar was de puzzel best een grote, dus we hebben het nog niet helemaal rond 

helaas. We willen graag weloverwogen beslissingen nemen. Zodra alles bekend is, 

krijgt u een mail welke groepen er geformeerd worden volgend jaar en wie voor 

welke groep staat. We snappen dat dit voor ouders altijd weer een belangrijk 

moment is, daarom proberen we het binnen nu en twee weken afgerond te 

hebben. U krijgt bericht via de mail, via Parnassys.  

Mocht u toch al vragen hebben, dan bent u van harte welkom om een afspraak 

met Margreet te maken, wellicht kan zij uw vragen beantwoorden.  

Team Singelier 

 
 

Agenda 

5 juni: pinksteren lln. Vrij 

6 juni: Studiedag (Talent 

Westerveld) lln. vrij 

7  juni: bezoek 

Pasmanshuus groep 3 

21 juni: Schoolreis groep 

1-2 

22 juni: Schoolreis groep 

4-5 

19 juni: 

Schoolmaatschappelijk 

Werk op school (13:00-

15:00 uur) 

6 juli: Nieuwsbrief juli 
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Verslag leerlingenraadvergadering op 23 mei 2017 
                                  
We hebben het er nog een keer over gehad dat we toch echt iets met afvalscheiding willen doen, want we zijn wel naar 
de gemeentewerf geweest, maar wat hebben we ermee bereikt? Een telefoontje deze week naar Arjan Kiers (Stichting 
Talent Westerveld) en de gemeente (Jan Klooster): we moeten afwachten . . . .  Er is nog geen besluit genomen! 
Verder hebben we het gehad over de Engelse boeken, want van de groepen 5, 6/7 en 7/8 wil meer dan de helft van de 
klas meer Engelse boeken in de schoolbieb, en met wat moeilijkere niveaus. Daar willen we wat research naar doen om 
te kijken hoe we dat gaan regelen. En we hebben overlegd wat betreft het schoolzwemmen. We zijn het er allemaal 
over eens wat we daar wat aan moeten doen, daar gaan we het over hebben in de volgende tussenvergadering. Als 
laatste informeren we nog naar hoe het verder gaat met het schoolplein. Het was een vergadering met veel navragen 
bij grote mensen. 
 
Met vriendelijke groet, 
De leden van de Leerlingenraad 
 
 

Juf Willie 

Gelukkig is juf Willie weer helemaal hersteld van haar heupoperatie. Ze staat alweer een paar weken zelf voor de groep. 

We bedanken juf Susanne voor haar inzet.  

 

Juf Jeanette 

Helaas is juf Jeanette nog niet helemaal hersteld van haar operatie. Gelukkig gaat het wel steeds beter met haar. Op de 

maandag is ze af en toe op school en ondersteunt ze in of buiten de groep. Dit zal steeds een beetje meer gaan worden. 

Juf Samantha kon het helaas thuis niet meer regelen, om op woensdag in te blijven vallen. Vanaf deze week staat juf 

Deirdre, op de woensdag voor groep 4.  

We wensen juf Jeanette beterschap.  

 

Schoolzwemmen 

De groepen 5 t/m 8 krijgen tot de vakantie 1x per week schoolzwemmen. Tijdens deze lessen staan de 

zwemvaardigheden van de kinderen centraal. Te denken valt aan onderhouden van conditie, onder water zwemmen en 

zwemtechniek. Opvallend is dat veel kinderen met deze onderdelen moeite hebben.  

Wees als ouder hier alert op tijdens een dagje zwemmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Informatie 

Vanuit school ontvangt u informatie via verschillende ‘kanalen’. Als team hebben wij besloten welke 

bronnen wij gebruiken en wat wij hierin vermelden. 

Klasbord: "leuke" zaken  

Parnassys: "officiële" zaken 

Nieuwsbrief: Maandelijks met mededelingen en bijzondere activiteiten van een groep.  

Twitter: Persmomenten  

 

Hopelijk geeft dit duidelijkheid. Mochten hierover nog vragen of opmerkingen zijn, laat ons dit dan 

weten. 

 

Schoolreis 

De schoolreizen staan weer voor de deur! Denkt u aan de betaling hiervan? 

 

Lezen in de vakantie met de VakantieBieb-app 

  
 
 
 
 
 
 
Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig lezen, vallen al snel 1 à 2 AVI-niveaus terug in hun 
leesontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat doorlezen tijdens de vakantie deze terugval tegengaat. 
  
De VakantieBieb-app is vanaf 1 juni 2017 weer beschikbaar. De app kan al ruim voor de 
zomervakantie worden gedownload, zodat de keuze van e-books tijdens de les besproken kan 
worden. Vanaf 1 juni zijn op www.vakantiebieb.nl  een instructiefilmpje en een interactieve 
challenge beschikbaar. 
  
 

Bijlagen: 

Ouderbrief GGD teken en zwemwater 

http://www.vakantiebieb.nl/


 

 


