
 

  

 

 

 

 

  
Beste ouder, verzorger, 
 
Een dag na de staking deze volgende nieuwsbrief alweer. De staking van gisteren was 
bijna een van de grootste in de geschiedenis van het primair onderwijs. Bijna alle 
basisscholen in Nederland sloten hun deuren. Leerkrachten snappen dat een staking 
heel vervelend kan zijn voor ouders die in de problemen komen door opvang van hun 
kinderen. Dat betreuren ze ook zeker, maar de maat is vol zoals u volop in het nieuws 
hebt kunnen horen. Hopelijk heeft u begrip voor de actie. De geluiden dat er geld 
bijkomt om de werkdruk te verminderen waren gisteren op het nieuws. Dus hopelijk 
blijft dit niet bij geruchten en heeft deze dag staken het beoogde effect om Den Haag 
wakker te schudden. We willen allemaal goed kwalitatief onderwijs.  
 
De kop van het schooljaar is er nu echt af. Alle groepen draaien weer op volle stoom. 
Het continurooster wordt, naar ons weten, goed ontvangen door kinderen en ouders. 
Alhoewel sommige ouders het wel erg stil tussen de middag vinden, omdat ze alleen 
een broodje moeten eten. U bent altijd welkom op school om te helpen tijdens de 
middagpauze. Mocht u dit willen, dan kunt u zich bij de leerkracht melden. Eventueel 
helpen in een andere groep, dan waar uw kind inzit, is ook mogelijk. Sommige 
leerkrachten moeten nog even wennen aan het draaien van de groep van 8.30- 14.00 
uur, maar ook de geluiden vanuit de leerkrachten m.b.t. het continurooster zijn 
overwegend positief.  
Mocht u toch iets kwijt willen over het  
continurooster of over iets anders, kom dan  
gerust dit melden. De deur van de leerkrachten,  
maar ook van Margreet staat altijd open voor  
feedback (en dit mag natuurlijk ook positief zijn).  
We maken ons op voor de herfst en gaan  
richting de herfstvakantie. We wensen iedereen alvast een fijne herfstvakantie! 
 
Onderwijsteam Singelier/Ten Darperschoele 
 
Deuren dicht 
Nu het weer kouder wordt willen we graag de deuren  
van de school zoveel mogelijk gesloten houden.  
Wellicht lijkt het minder gastvrij, maar we hopen zo  
nog meer mee te kunnen werken aan een beter  
milieu.  

Agenda 

11-12-13 sept: 

schoolkamp groep 8 

 

 

 

Oktober 2017 

Agenda  

9 okt: SMW 
9-13 okt.: Agri Food week 
9 okt.: gr. 7/8 workshop Scala.  
10 okt.: dag v/d duurzaamh. 

gr. 7/8 bez. Fruithuis.  
juf Bertina in gr. 4/5 
Media Wijsheid 
Meester  Koen gr. 5/6 

11 okt.: korfbaltoernooi 
12 okt.: juf Antje gr. 2/3  

vergadering OMR 
13 okt.: gr. 4/5 workshop  SC. 

gr. 7/8 Westerbork 
16 okt.: gr. 5/6 workshop SC. 

juf Antje gr. 4/5 
juf  Femke gr. 1/2  

17 okt.: juf Bertina gr. 2/3 
meester Koen gr. 5/6 

18 okt: Fietscontrole       
 Sluiting KBW 

gr. 7/8 workshop  SC. 
19 okt.: gr. 7/8 voorstelling 
 juf Merle gr. 4/5 
20 okt: SD alle leerlingen vrij! 
23-27 okt.: herfstvakantie 
30 okt: SMW 
 SD gr. 1/2/3 vrij! 
31 okt.: juf Bertina gr. 1/2 
2 nov.: nieuwsbrief november 
14 nov: SMW 

 

 

Contact 

0521-591257 

singelier@talentwesterveld.nl 

www.desingelier.nl   
 

 

mailto:singelier@talentwesterveld.nl
http://www.desingelier.nl/


 

 

 

 

 

 

 

Stichting Talent duurzaam 

Stichting Talent wil graag zijn steentje bijdrage aan de maatschappij en wil zoveel mogelijk duurzaam werken. Zie bijlage 

voor een mooi certificaat.  

 

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 een van die tussenpersonen. U kunt contact met haar opnemen via: 
beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl 
 
Agri Food week 
Van 9-19 oktober is de Agri Food week.  
Tijdens Dutch Agri Food Week staan voedsel, voedselinnovatie en voedselproductie  
centraal. Boeren, ondernemers uit toeleverende en verwerkende industrie, retail,  
overheid en wetenschappers laten zien hoe zij werken aan veilig en gezond voedsel  
voor onszelf en voor straks 9 miljard mensen wereldwijd. 
Onze school zal ook aandacht besteden aan het thema. Tijdens de Dag van de Duurzaamheid, op 10 oktober, zal gr. 7/8 
een bezoek aan de groenteboer afleggen. De groenteboer vertelt over duurzaamheid en (gezonde) voeding. 
In de andere groepen zal d.m.v. het voorlezen van een verhaal, in deze week, aandacht worden besteed hieraan.  
In de bijlage vindt u een flyer over de Wereldvoedseldag op 14 oktober. In en om de kas van de tuinen van 
Frederiksoord vinden allerlei activiteiten plaats.  
 
Niet fietsen op het schoolplein 
Wij hebben de afspraak op school gemaakt dat er niemand op het schoolplein fietst. Dit vanwege de veiligheid van 
iedereen. Deze regel is ook in de groep besproken en we hopen dat iedereen zich hieraan kan houden.  
 
Hoofdluis 
Tijdens de hoofdluiscontrole in de tweede week na de zomervakantie werd er bijna in iedere groep  
hoofdluis geconstateerd. Gelukkig was dit bij de hercontrole al niet meer in iedere groep.  
Wilt u uw kinderen regelmatig controleren en indien nodig behandelen. In de bijlage nogmaals  
informatie omtrent behandelen voor hoofdluis. We moeten met z’n allen ervoor zorgen dat de  
hoofdluis de school uitgaat. Mocht het een hardnekkig probleem zijn, dan kunt u bij de drogist 
ook informatie vragen.  
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Fietscontrole 
Op 18 oktober vindt de jaarlijkse fietscontrole plaats. Dit is net zoals andere jaren onder 

schooltijd. Dit initiatief gaat uit van de Gemeente Westerveld. De controle wordt gedaan door 

de vrijwilligers van VVN. Bij een fietscontrole wordt de fiets gecontroleerd op de wettelijke 

eisen en op de eisen die Veilig Verkeer Nederland stelt. De 'VVN-eisen' zorgen voor extra 

veiligheid. 

 

 
School Maatschappelijk Werk 
Afgelopen schooljaar was Hillie Slagter, schoolmaatschappelijk werker, om de week op maandag op De Singelier. In het 
schooljaar 2017-2018 wordt zij opgevolgd door Melissa Jansma. In de bijlage treft een schrijven waarin zij zich voorstelt 
en vertelt wat School Maatschappelijk Werk voor u en de school kan betekenen. 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. Ook kunnen leerkrachten met vragen op pedagogisch gebied bij haar terecht. Melissa is 
op 9 oktober, 30 oktober en 13 november bij ons op school van 12.15 tot 14.00 uur. U kunt langskomen op school of 
haar via mail of telefonisch benaderen. 
 
Stagiaire PABO gr. 8 (en soms ook gr. 7) 
Hallo allemaal! 
Mijn naam is Sarah Tillema en omdat ik komend half jaar stage kom lopen bij de Singelier werd  
mij gevraagd om mijzelf voor te stellen. Ik ben 19 jaar, kom uit Wapse en zit in mijn eerste jaar  
van de Academische Pabo in Groningen. De reden dat ik voor de lerarenopleiding heb gekozen  
is omdat ik het belangrijk vind dat kinderen een goede basis ontwikkelen en dat in een prettige  
en leerzame leeromgeving. Ik hoop dat ik hier mijn steentje aan kan bijdragen tijdens mijn  
stage. Ik ben de komende 7 weken te vinden in groep 8 (soms ook in gr. 7) bij de klas  
van juf Thecla. Het tweede half jaar ga ik waarschijnlijk naar gr. 5/6. Ik kijk heel erg uit naar  
het komende half jaar en hoop er veel van te leren ☺.  
 
Halen en brengen 
Een reminder over het parkeren in de Schipper tijdens het halen en brengen van de kinderen, als u met de auto bent. 
Zoals op de borden aangegeven staat, is de Schipper een eenrichtingsweg voor alle auto’s. Inmiddels zijn de tijden 
hiervan aangepast aan de nieuwe schooltijden. Verder mag er niet geparkeerd worden in de Schipper, buiten de 
parkeerhavens tijdens het halen en brengen van de kinderen. U mag wel even stoppen om uw zoon/dochter uit te laten 
stappen. Het zogenaamde kiss en ride systeem. Gelukkig wordt dit door de meeste ouders, verzorgers helemaal juist 
gedaan. Helaas staan er nog steeds wel auto’s geparkeerd, buiten de parkeerhavens in de Schipper. Dit zorgt voor 
oponthoud in de Schipper en daardoor voor een onoverzichtelijke situatie.  
Parkeren kan buiten de Schipper. U moet dan misschien een klein stukje lopen, maar het zorgt wel voor veiligheid van 
onze kinderen. Wellicht kunt u elkaar hier ook op aanspreken. Alvast bedankt voor ieders medewerking.  
De gemeente is bezig met de verwerking van de enquête. Als dit klaar is, krijgt de school de uitslag te horen en zal dit 
worden gedeeld in een nieuwsbrief.  
 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Korfbaltoernooi: 
Woensdag 11 oktober wordt het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi gespeeld. Dit jaar in Uffelte. 
Het toernooi begint om 14.30 uur.  
Er doen verschillende teams van groep 3 t/m 8 mee aan dit toernooi.  
Komt u ons ook aanmoedigen? 
 
 
Zpannend Zernike 
Het weekend van 14-15 oktober staat in het teken van wetenschap en techniek. Onder de noemer 'Zpannend Zernike' is 
er op deze dagen van alles te beleven in Groningen. Op zaterdag in de binnenstad van Groningen, op zondag op de 
Zernike Campus. Zelf proefjes doen, er zijn demonstraties, je kunt praten met echte wetenschappers, ontdekken en 
naar boeiende verhalen luisteren. Toegang is overal gratis.  
Het hele programma is te vinden op: http://www.zpannendzernike.nl/   
 
Algemene ouderavond Media Wijsheid 
Dinsdag 10 oktober wordt er een gezamenlijke ouderavond voor alle ouders 
en verzorgers van OBS de Singelier en OBS de Ten Darperschoele georganiseerd. 
Het thema is: digitale- en sociale media.  
Voorafgaand aan de ouderavond is bij de kinderen van beide scholen een enquête 
afgenomen over hun inzichten en gebruik van sociale- / digitale media. De resultaten 
hiervan zullen in de ouderavond met u gedeeld worden; een mooi kijkje in de beleving over 
digitale media van de kinderen!  
 
Wij hopen u allen te zien op deze interessante avond! De inloop met koffie en thee  is om 19.45 uur en we starten 
om 20.00 uur. Het duurt tot ongeveer tot 21.00 uur.  Locatie: OBS de Ten Darperschoele in Wapse  
 
Kinderboekenweek 2017 

Ook dit jaar doen wij weer mee met de Kinderboekenweek. Het thema ‘Gruwelijk eng’ 

staat centraal. Op woensdag 18 oktober sluiten wij de Kinderboekenweek af met een 

inloop voor ouders/ verzorgers en andere belangstellenden. De kinderen mogen deze 

dag ‘gruwelijk eng’ verkleed komen en met een kijkje in de groepen wordt de 

Kinderboekenweek 2017 afgesloten. Alle belangstellende zijn vanaf 13.45 uur welkom in 

de groepen.  

De opening van de Kinderboekenweek kunt u  via 

https://www.youtube.com/watch?v=TyD0YRVNVzY&t=28s&list=PLAzMJhCgqlbp7bJd3B

SZtL1pSY2_mcAtv&index=4 bekijken.  
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Tennislessen: 

De leerlingen van groep 4-5-6 krijgen een tweetal tennislessen van Sander Hoeve op  

de tennisbaan in Diever. De eerste les zit er inmiddels op en dinsdag 10 oktober gaan  

we voor de 2e les weer naar de tennisbaan.  

 
Stagiaire PABO gr. 1/2  

Hallo, ik ben Kim, eerstejaarsstudent van de Pabo in Assen. Ik ben het eerste half jaar stagiaire 
in groep 1/2 bij juf Willie. Ik ben 18 jaar en kom uit Dwingeloo. Hiervoor heb ik de havo aan Stad 
& Esch Diever gedaan. Om mijzelf voor te stellen in de klas had ik verschillende dingen mee 
genomen. Waaronder een kookboek. Want ik hou ontzettend van koken maar ook van bakken. 
Het liefst bak ik iedere week wat lekkers. Ook had ik mijn scoutingdas meegenomen. Ieder 
weekend is er wel wat leuks te beleven bij scouting. Ik heb ontzettend veel zin om het komende 
jaar hier stage te lopen! 
In het tweede half jaar ga ik naar gr. 7. 

 
 
Nieuws van Peuterspeelzaal De Porkieshoek 
Ook de psz de Prokieshoek is weer van start  
gegaan. Gelukkig is juf Grietje weer terug en  
samen met juf Moniek zijn zij er nu 4 ochtenden  
om met de peuters te werken en te spelen.  
De beide peutergroepen zijn goed gevuld en bestaan momenteel uit ongeveer 15 kinderen.  
Na eerst een aantal weken aan elkaar wennen zijn we nu bezig met thema herfst. We hebben een herfsttafel in de klas 
en we zijn druk bezig met eikels, bladeren, kastanjes, enz.. Hierna is het alweer tijd om een lampion te maken voor St. 
Maarten.  
 
Bijlage nieuwsbrief 

• Certificaat duurzame energie.  

• Wereldvoedseldag. 

• Herfstactiviteiten Dwingelerveld. 

• Brief School Maatschappelijk Werk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


