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Mei 2017 

Doordat de meivakantie (die geheel in april viel) er  

tussendoor kwam, is de laatste nieuwsbrief nog niet zo 

lang geleden. Toch is er al weer heel veel gebeurd.  

Natuurlijk hopen we dat iedereen een goede vakantie 

heeft gehad.  

De paasactiviteit was weer erg gezellig en goed georganiseerd. Bedankt alle 

ouders die geholpen hebben, zonder hen wordt het toch een andere organisatie 

en dus een andere dag.  

Op donderdagavond 13 april was er een netwerkbijeenkomst van de Talentmiddag 

van gr. 6, 7 en 8. Wat hadden de kinderen van gr. 6, 7 en 8 dit goed georganiseerd 

en wat was het een geweldige avond. Wij zijn erg trots op de kinderen van gr. 6, 7 

en 8 dat ze dit zo goed gedaan hebben, klasse! 

Uiteraard was de avond niet zo goed geslaagd geweest als er geen 

belangstellenden waren gekomen. Iedereen bedankt voor de aanwezigheid en ook 

voor het goede meedenken, hoe de talentmiddag nog succesvoller zou kunnen 

worden. Deze ideeën zijn verzameld en hier wordt binnen het team mee verder 

gegaan. Uiteraard kunnen deze ideeën ook goed gebruikt worden voor de andere 

groepen. De mensen die aangegeven hebben dat ze wel een rol willen spelen bij 

de talentmiddag zijn genoteerd en hier zal voor een talentmiddag contact over 

worden opgenomen. Bedankt voor de aanmelding! 

Verderop in de nieuwsbrief nog foto’s en een link naar een paar filmpjes.  

Team Singelier 

 

Verkeersmaatregelen 

Binnenkort worden de paaltjes aan de achterzijde van de school opnieuw 

verplaatst naar de fietsdoorsteek achter het schoolplein (oude situatie).  Hierdoor 

is er meer ruimte voor auto’s van ouders/verzorgers die brengen en halen. Ook is 

er meer ruimte voor de schoolbus. Denk u er even aan dat u niet mag parkeren in 

de straat Schipper tijdens de vermelde tijden onder de verkeersborden. 

 

 

 

 

 

5 mei: Bevrijdingsdag 

leerlingen zijn vrij 

9 mei: Start zwemles groep 

5 t/m 8 

10 mei: Voorstelling King 

Lear groep 6 t/m 8 

Bezoek groep 3 bibliotheek 

Diever 

16 mei groep 4 op bezoek 

bij het Pasmans huus in 

Ruinen. 

8-19 mei: Project thema 

Landen 

23 mei: Saskia en Lydia 

afwezig studiedag 

22 en 24 mei: 

lopgopedische screening 

groep 2 

25-26 mei: Hemelvaart  

leerlingen zijn vrij 

7 juni: Bezoek Pasmans 

huus Ruinen groep 3 

School Maatschappeliijk 

Werk: 1 mei, 15 mei, 29 

mei, 19 juni, 3 juli, 17 juli 

1 juni: Nieuwsbrief juni 
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Groep2 
In groep 2 vindt er jaarlijks een spraak-taalscreening plaats door de logopedist van GGD Drenthe. Tijdens deze 
screening wordt gekeken naar de taal, spraak, stem, vloeiendheid en auditieve vaardigheden. Na de screening vindt er 

een terugkoppeling van de uitkomsten plaats naar ouder(s)/ verzorger(s) en leerkracht. 

 
School Maatschappelijk Werk 
Het School Maatschappelijk Werk biedt professionele hulp aan kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar en hun ouders bij 
het omgaan met of het oplossen van verschillende problemen. Het inschakelen van de schoolmaatschappelijk werker 
gebeurt altijd in overleg. Vaak zal het initiatief uitgaan van de interne begeleider of de leerkracht, maar ook ouders 
kunnen als ze dat nodig vinden rechtstreeks contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker. 
Onze schoolmaatschappelijk werker is Hillie Slagter. Ze is op vaste tijden aanwezig: 1 keer per 14 dagen op de 
maandagmiddag van 13.00-15.00 u. Tot de zomervakantie 2017 is dit op: 1 mei, 15 mei, 29 mei, 19 juni, 3 juli en 17 juli. 
U kunt binnenlopen of bellen, maar mailen kan natuurlijk ook. 
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) 
 

Netwerkbijeenkomst Talentmiddag 13 april 2017 
Hieronder wat foto’s en een link naar het filmpjes van de avond 
De school op schaal waar het dak van omhoog gaat, gemaakt door de kinderen: 
https://www.youtube.com/watch?v=MhRdNm-31X8&feature=youtu.be 
 
Mannequin Challenge van de kinderen van groep 6, 7 en 8: 
https://youtu.be/-aDh-h5xfZk 
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Willie Reinke al 40 jaar voor de klas 

Op dinsdag 16 mei viert juf Willie haar jubileum. Ze staat dan al 40 jaar voor de klas. Een hele prestatie. Namens 

het gehele onderwijsteam gefeliciteerd! 

Project Thema: Landen 

Van 8 t/m 19 mei vindt in twee weken tijd het project rondom het thema landen plaats. De Ten Darpserschoele en 

De Singelier werken gelijktijdig aan dit project.  Op 8 mei wordt het project op de eigen locaties in het bijzijn van 

de leerlingen geopend. Welk land staat centraal in welke groep?                                                                            

Dagelijks gaan de leerlingen aan de slag met opdrachten, muurkranten, excursies, werkbladen, presentaties, 

maquettes bouwen etc. Op vrijdag 19 mei laten beide scholen in Diever tijdens een playbackshow hun talenten 

aan elkaar zien.  

 

Herdenking bij het onderduikershol 

Woensdag 3 mei hebben de groepen 7 van de Roosjenschool, Ten Darperschoele en de Singelier in het kader van 

dodenherdenking een bezoek gebracht bij het onderduikershol. Hier hebben de kinderen een krans gelegd en 

werden er gedichten voorgelezen door leerlingen van de Ten Darperschoele. Tevens werd er een minuut stilte 

gehouden voor alle oorlogsslachtoffers. Vooraf heeft de heer Jans Tabak verteld over de oorlog en konden de 

kinderen vragen stellen over Diever in de tweede wereldoorlog. Een leerzame ochtend. 

 

 

 

 

 

 

Bijlage nieuwsbrief mei: 



 

 

 

 

 

 

De medezeggenschapsraad zoekt een nieuw lid! 

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een vertegenwoordiging van leerkrachten en ouders. 

Omdat het komende schooljaar een lid zal aftreden, zijn we op zoek naar een nieuwe ouder die het 

leuk vindt om mee te denken over de school. 

Wat doet de MR? 

 Behartigen van de belangen van leerlingen, personeel en ouders bij belangrijke beslissingen. 

 Meedenken over en het controleren van het schoolbeleid door instemming en advies (bv 

:schooltijden, schoolplan, formatie, financiën, jaarplanning) 

 Opstellen jaarverslag MR 

 Aanspreekpunt voor ouders zijn. 

We zoeken een gemotiveerde ouder die wil mee praten over het beleid van de school. De MR 

vergaderd ongeveer zes tot zeven keer per schooljaar. Heeft u belangstelling of wilt u meer 

informatie? Spreek een van ons aan of stuur een mailtje naar singelier@talentwesterveld.nl 

 

Koert van Buuren, Peter Gruben, Evy Last, Freek van Iersel, Willie Reinke en Robert de Boer 

 

Route 8 toets 

Afgelopen woensdag, 3 mei,  heeft groep 8 de route 8 toets afgerond. Na deze intensieve en 

geconcentreerde ochtend was er ook tijd voor ontspanning. De van thuis meegebrachte (en 

zelfgemaakte) hapjes werden in de middagpauze met elkaar genuttigd. 

 

 

 

 

Bijlage nieuwsbrief mei: 

- Schoolspot (ICT) 

- Makkelijk lezen plein (Top 25 Makkelijke leesboeken) 
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