
 

 

 

 

 

 

Maart 2017 
Hopelijk heeft iedereen die vakantie gehad heeft, een goede vakantie gehad.  
Het weer in Nederland was niet fantastisch, maar wellicht bent u uitgevlogen  
naar beter weer.  
Na de vakantie zijn alle groepen weer goed begonnen. Helaas gaat er wel wat  
ziekte rond onder kinderen en personeel. We wensen iedereen beterschap.  
 
Vanaf augustus 2017 vernieuwt de inspectie het toezicht op besturen en  
scholen/opleidingen. Eigen verantwoordelijkheid van besturen en scholen  
voor de onderwijskwaliteit en hun ambities vormen het uitgangspunt voor het  
vernieuwde onderwijstoezicht. Op die manier blijft het toezicht aansluiten bij  
de ontwikkelingen in de samenleving en in het onderwijs. 
“Wat gaat er goed? Wat kan er beter? En wat móet er beter?” Misschien is dat 
 wel de kortste samenvatting van de manier waarop de inspectie toezicht op  
het onderwijs gaat houden. 
Dit is kern van het vernieuwde toezicht: 

 Waarborg: basiskwaliteit - Onveranderd is dat de inspectie de  
basiskwaliteit van onderwijs in Nederland blijft waarborgen. 

 Stimuleren tot beter - We willen actief bijdragen aan een verbetercultuur  
binnen besturen en scholen, en hen stimuleren de onderwijskwaliteit op  
een hoger plan te brengen. 

 Eenduidig toezicht en op maat - In het toezicht sluiten we zoveel mogelijk  
aan op de eigen ambities van bestuur en school. Het schoolplan vervult  
daarin een spilfunctie. 

 Aansluiten bij verantwoordelijkheid bestuur - Het schoolbestuur is  
verantwoordelijk voor de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs.  

 Daarom komen bestuur en scholen in het vernieuwde toezicht samen in  
beeld. 

 
Als school zijn we blij met het nieuwe toezichtskader. De verantwoordelijkheid 
komt meer bij de scholen te liggen en het vertrouwen in de scholen en dus  
ook leerkrachten wordt vergroot.  
Ieder jaar zal er op alle scholen van Stichting Talent een audit worden  
gehouden. Hier komt een auditor kijken of de zaken op orde zijn. Deze audits  
zullen ieder jaar een bepaald thema hebben wat ze gaan onderzoeken. Een  
keer in de 4 jaar zal er een grote audit worden afgenomen. Hier geldt ook  
“Wat gaat er goed? Wat kan er beter?” 
 

Team Singelier 

 
 
 

Maart 2017 

Agenda 

2 mrt.: Gr. 5, 6, 7, bezoek 

koloniehof 

7 mrt.: Juf Bertina studie, Juf 

Susan vervangt 

8 mrt.: Rapport mee 

13, 14 mrt.: Contactavond 

15 mrt.: Gr. 1, 2, 3, bezoek 

Molen Diever 

22 mrt.:  De grote rekendag 

28 mrt.: Leerlingenraad 

28 mrt.: Meester Robert 

studie, juf Marjon vervangt. 

28 mrt.: Juf Bertina en Juf 

Saskia studie, vervanging nog 

niet bekend 

6 april: Nieuwsbrief april 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 
singelier@talentwesterveld.nl 
0521-591257 
www.desingelier.nl   
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School Maatschappelijk Werk 
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u informatie over wat  
kindermishandeling is en hoe hier mee om te gaan. Belangrijke informatie  
waarmee u kinderen en hun ouders kunt helpen! 
De schoolmaatschappelijk werker, Hillie Slagter, is op maandagmiddag  
27 februari, 20 maart en 10 april van 13.00 tot 15.00 uur aanwezig op  
De Singelier. U kunt bij haar terecht voor vragen of een gesprek. 
Contactgegevens: 06-42077141 en h.slagter@welzijnmw.nl 
In de schoolvakanties en buiten schooltijden is er altijd iemand van het  
School Maatschappelijk Werk bereikbaar via het centrale kantoor Welzijn  
Mensen Werk: 085-273 14 44 (ma.t/m vrij.8.30-17.00 uur). 
 
Oproep voor groepje ouders hoofdluiscontrole 
In principe vindt de school het de verantwoordelijkheid van alle ouders om hun  
kind goed te controleren op hoofdluis. Maar wellicht is het toch wenselijk om 
een groepje te hebben dat de kinderen controleert op hoofdluis na een  
vakantie. De school is op zoek naar een groepje ouders die plaats willen nemen 
in het groepje voor hoofdluiscontrole. Het is niet heel veel werk. Iedere  
maandag of andere dag na een vakantie controleert het groepje ouders alle  
kinderen op hoofdluis. Met deze controle zijn we er wellicht op tijd bij en  
verspreidt de hoofdluis zich niet in de school.  
Als u wilt plaatsnemen in deze groep, dan kunt u zich aanmelden bij Margreet 
Langen, m.langen@talentwesterveld.nl. 
Wellicht overbodig om te vermelden. Mocht u bij uw kind hoofdluis ontdekken, 
wilt u dit dan gelijk doorgeven aan de leerkracht. Deze zorgt dat alle ouders 
van de groep op de hoogte worden gesteld.  
 
Oud papier, u helpt toch ook mee! 
Sinds enige tijd haalt “De Singelier” oud papier op. Waar we vorig jaar dit 1 keer per 3 maanden 
verzorgden, mogen we in 2017 om de maand papier halen. Uiteraard staat hier een mooie 
vergoeding voor school, en dus onze kinderen, tegenover. Om dit te organiseren zijn we uw hulp 
hard nodig. Als we allemaal een keer papier halen verdelen we de werkzaamheden. Kortom, kunt u 
een zaterdagochtend missen, wij kunnen uw hulp goed gebruiken.  
Oud papier ophaaldata zijn:  
Zaterdag 25 maart 
Zaterdag 27 mei 
Zaterdag 29 juli 
Zaterdag 30 september 
Zaterdag 25 november 
 Aanmelden via oudpapierds@talentwesterveld.nl of 0521-591257. Wij stellen uw hulp zeer op prijs. 
Uw klassenvertegenwoordiger kan u eventueel meer vertellen. 
 
Namens de oud papier commissie alvast bedankt voor de hulp! 
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Leerlingenraad 
Heeft u het gezien op de voorpagina van de Westervelder? We zijn met groep 6, 7 en 8 van de 
Singelier en de leerlingenraad van de Ten Darperschoele naar de ROVA-afvalscheiding in Havelte 
geweest. Daar hebben we gezien hoe het afval uit onze afvalcontainer gescheiden werd. We hebben 
daar een rondleiding gekregen van twee medewerkers. We mochten een kijkje nemen bij heel veel 
verschillende containers, waar we o.a. gezien 
hebben hoe C hout van A en B hout 
gescheiden wordt. We hebben ook gekeken 
naar het grofvuil, waar o.a. stoelen, koffers, 
paraplu’s, andere meubelen van leer, etc. 
gescheiden worden.  Aan het einde hebben we 
met zijn allen op een weegbrug gestaan en we 
waren met elkaar meer dan drie ton. Daarna 
kregen we allemaal een zakje met zaadjes voor 
verschillende bloemen. Kortom het was een 
geslaagde excursie!! 
De gemeente en Stichting Talent gaan nu bespreken of het zin heeft afval te scheiden op onze 
scholen. Wordt vervolgd! 
Door de leden van de leerlingenraad  
 
Rapport 
Op dit moment is er een werkgroep binnen het onderwijsteam bezig met het ontwikkelen van een 

nieuw rapport. De bedoeling is om het nieuwe rapport meer aan te laten sluiten bij de missie en visie 

van de scholen. We hopen dat het gaat lukken om in het nieuwe schooljaar met het nieuwe rapport 

te starten.  

Schooltijden 
Zoals u weet gaan we volgend jaar een proef houden met de nieuwe schooltijden. Deze proef zou in 
eerste instantie gehouden worden van januari t/m mei. Het leek ons niet wenselijk om deze proef zo 
kort te doen. Dit ook omdat ouders wellicht andere werktijden zouden willen afspreken met hun 
werk en dit dan in juni en juli weer om moeten gooien. Verder was de proef niet wenselijk omdat de 
formatie (wie voor welke groep staat) over de kop zou moeten. De groepen 1 t/m 4 gaan andere 
tijden naar school met het continurooster, dan nu het geval is. Het leek ons niet wenselijk om een 
deel van de formatie over de kop te gooien. Deze redenen hebben er voor gezorgd dat we de proef 
in het nieuwe schooljaar van start laten gaan en de proef duurt een heel jaar. In april 2018  
zullen we een evaluatie houden onder ouders en personeel. Nav deze evaluatie zal een definitieve 
beslissing worden genomen over de schooltijden.  
Op dit moment heeft de werkgroep zich gebogen over de vraag of alle groepen alle dagen hetzelfde 
rooster hebben, of dat misschien gr. 1/2 nog een extra middag vrij is. Dit advies wordt binnenkort in 
het team besproken. Uiteindelijk zal de MR hier een beslissing over nemen.  
Zodra deze beslissing bekend is, zal hij in de eerstvolgende nieuwsbrief verschijnen.  
De tijden van het continurooster zijn: alle dagen van 8.30 – 14.00 uur. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Parkeren 
Op zich gaat het parkeren rondom de school tijdens het halen en brengen best goed. Als zijn er nog 
steeds wel een aantal ouders die vinden dat ze wel hun auto in de Schipper mogen parkeren, maar 
de meeste ouders houden zich aan de regels. Bedankt hiervoor! 
Vanuit de bewoners is het verzoek gekomen om de ouders te vragen om de auto niet voor hun oprit 
te parkeren. Dus ook buiten de Schipper om, graag de auto’s niet voor de oprit zetten.  
Namens de bewoners om de school, alvast bedankt hiervoor. 
Tevens is er overleg met de gemeente geweest, verzoek tot meer parkeerplaatsen. En of de paaltjes 
achter de school er weer uit mogen. Helaas is dat op dit moment niet mogelijk. De gemeente gaat 
een bijeenkomst houden aan het einde van het schooljaar om te evalueren. Hier mogen bewoners, 
ouders en school hun inbreng geven.  
 
Jeugdsport- en jeugdcultuurfonds  
Woont u in de gemeente Westerveld en heeft u minderjarige kinderen? Dan biedt de gemeente een 
aantal regelingen waar u als ouder gebruik van kunt maken als u een lager inkomen heeft. Twee van 
deze regelingen zijn het jeugdsport- en jeugdcultuurfonds.   
Het jeugdsportfonds betaalt de contributie, kleding en eventuele attributen voor uw kind. Hiervoor is 
in het jeugdsportfonds een bedrag van maximaal €225,- per kind per jaar beschikbaar. Het 
jeugdcultuurfonds vergoed op jaarbasis maximaal €425,- U kunt dit bedrag aanvragen via een 
tussenpersoon. Kim ten Klooster-Dijkstra, beweegcoach van de gemeente Westerveld is één van die 
tussenpersonen. U kunt contact met haar opnemen via: beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl 
 
Bericht van de beweegcoach, Tim Jansen 
Voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 organiseren wij, de 
beweegcoaches, op 8 maart een leuke sportieve middag 
die in het teken staat van gymnastiek, met o.a. een 
tumblingbaan! 
Datum + tijd    Woensdag 8 maart van 13:30u tot 15:30u 
Locatie               Sporthal de Spronk, Vledder 
Opgeven kan via 
beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl tot uiterlijk 
maandag 6 maart. Neem gerust je vriendje(s) en/of 
vriendinnetje(s) mee! 
Wij kijken uit naar deze gezellige en sportieve middag! 
 
Talentenmiddag groep 6-7-8 
Bij de talentenmiddag (iedere vrijdagmiddag), kiest elk kind uit 
groep 6-7-8 een workshop. Je kan telkens uit 5 of 4 workshops 
kiezen. Bijv.: actie reactie, lego we do, debatteren, 3D 
ontwerpen en karate. Elke workshop doe je 2 weken op elke 
vrijdag. De workshops zijn bedoeld om een talent van je beter te 
maken en je talent te ontdekken. Max Schoenmaker zei: ‘ik vind 
de workshops leuk en ik wil graag dat de talentenmiddag blijft. 
De leukste workshop die ik tot nu toe heb gehad is weg van 
water.’  
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Taakwerk groep 7 
Groep 7-8 doet ook (gezamenlijk) taakwerk. Bij taakwerk heb je een maatje en moet je verschillende 
dingen doen zoals: stelverhaal, geschiedenis, topografie, ICT, verkeer enz. dit doen we bijna elke dag 
in de week ongeveer 30 tot 60 minuten.  
Door Justin en Ricardo 
 
 
Bijlagen 

 Scala kinderatelier.  

 Informatie kindermishandeling. 

 Flyer lezing drugs. 

 Speelgoed kleding beurs. 
 

 

 


