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Beste ouders, verzorgers, 

Het is alweer bijna het einde van het schooljaar. Het jaar is omgevlogen. Ik heb 

altijd gehoord dat alle leuke dingen snel gaan, dus dit schooljaar was leuk. En dat 

was het zeker. We hebben veel geleerd, leuke dingen gedaan op school en 

natuurlijk niet te vergeten alle leuke schoolreisjes die de afgelopen tijd hebben 

plaatsgevonden.  

De laatste weken van dit schooljaar gaan we met z’n allen gezellig afsluiten.   

Voor mij was het afgelopen schooljaar een bijzonder jaar, omdat ik als nieuwe 

directeur binnen het onderwijsteam Singelier/Ten Darperschoele mocht gaan 

werken en dus ook op deze school. Wat ben ik blij dat ik deze baan gekregen heb. 

Het is ontzettend leuk om samen met het onderwijsteam mooie dingen op beide 

scholen te doen. Iedereen bedankt voor de fijne samenwerking! 

Er zijn een aantal nieuwe leerlingen op school gekomen dit  

schooljaar. We wensen zowel de leerlingen als de ouders,  

verzorgers allemaal een fijne tijd toe, bij ons op school. Er gaan  

ook een aantal leerlingen naar een andere school en natuurlijk  

gaan de leerlingen van groep 8 onze school ook verlaten. Zij  

gaan een nieuw avontuur tegemoet op het voortgezet  

onderwijs. Wij wensen alle kinderen veel plezier op de nieuwe school!  

We willen iedereen die dit jaar geholpen heeft op school bedanken voor de inzet 

en we wensen iedereen een hele fijne zomervakantie toe. Tot ziens in september!  

Mede namens het team Singelier, 

Margreet Langen 

 

 

 

Agenda 

03-07 t/m 07-07: 

Oudergesprekken 

05-07: Rapporten mee 

naar huis 

11-07: Kennismaking 

nieuwe leerkrachten 

18-07: Afscheid groep 8 

en musical 

19-07: Pleinavond 

(afsluiting schooljaar) 

24-07: start 

zomervakantie 

04-09: start nieuwe 

schooljaar 
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Communicatie 

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen welke communicatiemiddelen wij inzetten. Wij zijn benieuwd naar u 

mening hierover. Heeft u opmerkingen, tips of andere ideeën kom dan lang of laat dit via de mail weten.  

Parnassys 

Zijn er veranderingen in u adresgegevens of telefoonnummer? Graag aanpassen in Parnassys. Met de inlogcode, die u 

dit schooljaar via de mail heeft ontvangen, is dit aan te passen. Tevens kunt u vanaf deze week de Cito uitslagen 

bekijken. 

Kennismaking nieuwe leerkrachten 

Op dinsdag 11 juli zijn bijna alle nieuwe leerkrachten op school om kennis te maken met de kinderen en ouders. Dit kan 

van 15:45-16:45 uur. U bent van harte uitgenodigd om een kopje koffie of thee met ons te komen drinken. 

Koelkast 

De overblijf samen met de OWG schenken de school drie koelkasten. Hierdoor kunnen volgend jaar alle kinderen hun 

lunch goed bewaren op school. Dit is natuurlijk heel erg fijn met het continurooster. Bedankt! 

Oud papier  
Zaterdag 22 juli mogen we weer halen. Belangstellenden   

kunnen zich melden via het emailadres.  

(oudpapierds@talentwesterveld.nl) 
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Lego We do 

Tijdens de talentmiddag hebben de kinderen gewerkt met Lego We do. Dit is te leen aangeboden 

door het bedrijf Capteur uit Groningen. We bedanken Capteur voor het uitlenen. 

 

 

 

Vervanging juf Tineke volgend schooljaar 

Zoals u wellicht weet is juf Tineke nog niet helemaal beter en dus kan ze ook de groep nog niet 

draaien. Eerder is vermeld dat juf Judith wederom juf Tineke gaat vervangen. Juf Judith heeft een 

baan in Amsterdam gevonden. Uiteraard heel erg leuk voor haar en we wensen haar ook veel succes. 

Tevens bedanken we juf Judith voor haar inzet bij ons op school. 

Gelukkig hebben we juf Merle Wesselink bereid gevonden om de vervanging vanaf volgend 

schooljaar te doen. Juf Merle doet nu ook al een stukje vervanging zowel in Diever als in Wapse, dus 

is bekend met hoe de scholen draaien. Juf Merle zal op maandag, dinsdag en woensdag voor groep 

2/3 staan en juf Jeanette zal op donderdag en vrijdag voor groep 2/3 staan.  

Verkeersenquête 

De gemeente wil graag weten hoe de verkeerssituatie bij de school bevalt. Daarom hebben ze hier 

een enquête voor ontwikkeld. De kinderen vanaf gr. 6 vullen deze op school in. Alle ouders krijgen 

via het oudste kind de enquête. Deze gaat vanaf donderdag mee. Volgens ons is het wenselijk deze 

zoveel mogelijk in te vullen en daarbij aan te geven dat we behoefte hebben aan meer 

parkeerplaatsen, want wij denken dat hier het probleem ligt. Laat de gemeente maar met een 

oplossing hiervoor komen. De enquête moet uiterlijk 20 juli weer op school ingeleverd worden.  

 

 

 

 

 

 



 

Even voorstellen………….. 

 

Mijn naam is Susanne Hoorn, woonachtig in het mooie Lhee. 

Wellicht hebben jullie mij het afgelopen schooljaar  al eens zien 

rondlopen op De Singelier. Ik heb namelijk de tijdelijke inval voor juf 

Willie in groep 1/2 gedaan. 

Aankomend schooljaar sta ik voor groep 7. En daar heb ik ontzettend 

veel zin in! Ik hou van geschiedenis en aardrijkskunde en mijn 

hobby’s zijn tekenen, dansen en lezen. Ook speel ik sinds kort een 

klein beetje gitaar. Laten we er samen een fijn schooljaar van gaan 

maken!  

 

Mijn naam is Koen Nuchelmans. Ik ben 26 jaar en woon sinds kort in 

Ruinen. Alle andere voorgaande jaren heb ik in Gorredijk gewoond. 

Nadat ik in het voorjaar van 2016 mijn opleiding heb afgerond aan 

de Pabo in Meppel, heb ik me als invaller ingeschreven bij stichting 

Talent en later bij stichting Wolderwijs. Nu, ruim een jaar later, mag 

ik aanschuiven bij het onderwijsteam van Diever en Wapse.  

Van mijn jeugd uitgaande, ben ik sportief van aard. Ik heb twee 
sporten op landelijk niveau mogen uitoefenen; Judo en korfbal. 
Korfballen doe ik nu nog steeds. Bij korfbalvereniging Koru in 

Uffelte. Daar liggen de roots van mij vriendin en zodoende ben ik daar gaan korfballen. Ik ben nog 
altijd een grote sportliefhebber maar ben zelf wat rustiger aan gaan doen.  In mijn vrije tijd hou ik me 
veel bezig met hengelsport. Naast het feit dat ik zelf graag vis, hou ik me ook bezig met andere 
hengelsport gerelateerde activiteiten. Ik zit in het (regio)bestuur van de SNB (Snoekstudiegroep 
Nederland België). Eén van onze agendapunten daar is het aanleren aan jeugd hoe je een snoek 
vangt en daarna weer netjes terugzet. Daarnaast werk ik nog enkele weekenden per jaar als 
beursverkoper op hengelsportbeurzen. Hier verkoop ik onderdelen van een winkel die normaal 
alleen een webshop heeft.  

Naast deze tijdrovende hobby’s besteed ik graag nog tijd aan fotograferen en geocaching. Gelukkig 
deel ik een aantal hobby’s met mijn vriendin. Zodoende kan ik gelukkig toch veel tijd met haar delen.  

Ik kijk er naar uit om met jullie kennis te maken en samen met jullie een leerzame periode aan te  

 

Bijlages: 

1. Spelletjes middag Wapse 

2. Info Basiskamp Entre Nous Frederiksoord 

 


