
 

  

 

 

 

 

  

Beste ouder, verzorger, 
 
Hier is alweer de nieuwsbrief van december. De  
tijd vliegt voorbij. We zitten middenin een drukke  
periode. Deze drukte start altijd met de  
voorbereidingen van 11 november, Sint Maarten  
en gaat dan door in de voorbereidingen en vieren  
van Sinterklaas. En als de Sint nog maar net weer  
terug naar Spanje is, komt de kerstsfeer alweer in de school. Zo vieren we wat af 
in november en december. Uiteraard een hele leuke gezellige tijd voor iedereen. 
Natuurlijk wordt er tussen alle gezelligheid ook nog aandacht besteed aan alle 
andere vakken, want het leerproces gaat ook gewoon door....... 
Na al deze drukte kan iedereen vanaf 23 december van een heerlijke kerstvakantie 
genieten. We zien iedereen, hopelijk gezond en wel, op 8 januari weer terug op 
school.  
Nu alvast een dank voor iedereen die heeft geholpen of gaat helpen tijdens deze 
drukke periode. Zonder deze hulp kan het allemaal niet georganiseerd worden.  
 
Aangezien er geen nieuwsbrief meer uitkomt voor de kerstvakantie willen wij 
iedereen alvast prettige feestdagen wensen een heel goed begin van 2018! 
 
Onderwijsteam Singelier/Ten Darperschoele 

 
 
 

Agenda 

11-12-13 sept: 

schoolkamp groep 8 

 

 

 

December 2017 

Agenda  

5 dec: juf Bertina 1/2 
5 dec: Sinterklaas feest 
6 dec: studiedag gr 1-2-3 vrij 
6 -8 dec: meester Ronald 4/5 
7 dec: gr 7 bez. Drents  
Museum (14:45 terug bij 
school) 
12 dec: juf Bertina 5/6 
13 dec: Logop. Scr.gr 1 (aantal 
leerlingen) 
19 dec: juf Bertina ½ 
21 dec: ’s avonds kerstdiner 
23 dec t/m 7 jan: 
kerstvakantie 
9 jan: juf Bertina 2/3 
11 jan: juf Thecla 7 
12 jan: nieuwsbrief januari 
 
Schoolmaatschappelijk Werk 
4 en 18 dec: 
Ten Darperschoele 
11 dec: De Singelier 

 

Contact 

0521-591257 

singelier@talentwesterveld.nl 

www.desingelier.nl   
 

 

mailto:singelier@talentwesterveld.nl
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Sinterklaasviering dinsdag 5 december 
 
 
 
Dinsdag 5 december is het zover! Sinterklaas bezoekt de Singelier! Om 8.30 uur zal Sinterklaas bij ons op bezoek komen, 
waarna hij gedurende de ochtend bij de groepen 1 t/m 4 zal verblijven. Ook gaat Sinterklaas later op de ochtend op 
bezoek bij de groepen 5 t/m 8. U bent van harte welkom om samen met de kinderen Sinterklaas om 8.30 uur op onze 
school te ontvangen. 
Op de ochtend zijn de groepen 4 t/m 6 gesplitst. Groep 4 zit in het lokaal van groep 4/5 met juf Antje en meester 
Robert, groep 5 zit in het BSO-lokaal met juf Cindy en groep 6 zit met meester Koen in het lokaal van 5/6. Na de middag 
is de setting weer zoals normaal. Tussen de middag is er voor de kinderen een broodje knakworst. Deze wordt door de 
OWG gemaakt. Dan kunt u met het vullen van de lunchtrommel hier een beetje rekening mee houden. Om 14 uur 
komen alle kinderen door de hoofdingang naar buiten. 
Enige tijd terug hebben de kinderen in de groepen van de groepen 5 t/m 8 lootjes getrokken. Maandag 4 december zijn 
de lokalen tussen 16 en 17 uur open om de surprises te brengen. De surprises van groep 5 mogen eerst in het kantoor 
van juf Margreet gebracht worden omdat de BSO nog in gebruik is. 
 

Groep 1-2-3 vrij 
Denkt u eraan dat groep 1-2-3 op woensdag 6 december vrij is.  
 

Ziekenboeg 

      Meester Robert is voor de herfstvakantie aan zijn knie geopereerd.  

Gelukkig gaat het weer een beetje beter met meester Robert zijn knie.

 In eerste instantie zou hij alweer een paar dagen voor de groep

 proberen te staan, maar een ontsteking aan zijn knie gooide roet in het  

eten. Op dit moment is deze ontsteking onder controle en zien we 

meester Robert alle dagen weer op school rondhobbelen. Hij  

ondersteunt in gr. 4/5. Zodra de knie het toelaat, zal meester Robert  

samen met de invaller de groep gaan draaien. Als dit ook goed gaat, kan  

hij zelf weer een paar dagen de groep overnemen. We hopen voor meester Robert dat het herstel nu spoedig zal gaan 

en hij weldra weer helemaal zelfstandig zijn eigen groep kan draaien. Zolang meester Robert niet voor de groep kan 

staan, zal juf Antje en juf Marjon gr. 4/5 draaien.  

 

Met juf Jeanette gaat het nog niet zo goed. Het lukt haar nog niet om voor de groep te staan. Juf Jeanette haar 

bloedwaarden zijn niet in orde en ze loopt nu bij de huisarts en in het ziekenhuis om te kijken wat er aan de hand is. En 

natuurlijk nog veel belangrijker wat eraan gedaan kan worden. Zolang juf Jeanette nog niet zelf voor de groep kan 

staan, vervangt juf Merle haar op donderdag en vrijdag.  

 

We wensen meester Robert en juf Jeanette beide een spoedig herstel toe.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Talentmiddag 
De talentmiddagen zijn een succes tot nu toe. Kinderen kiezen waar hun talenten liggen of kunnen d.m.v. de 
talentmiddagen hun talenten ontdekken.  
Hieronder een paar foto’s van de activiteiten.  
We willen graag iedereen bedanken die mee heeft geholpen of nog mee gaat  
helpen tijdens de talentmiddagen. Speciale dank gaat uit naar het bedrijf  
Capteur uit Groningen. Zij hebben het mogelijk gemaakt dat we Lego We Do  
kosteloos voor vier weken kunnen aanbieden. We bedanken Capteur  
voor het uitlenen van Lego We Do.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe samenstelling OWG 

We zijn blij te kunnen vermelden dat Brenda Klaver de OWG komt versterken. Brenda is klassenouder van groep 7 

geworden. Het team is nu bijna compleet. Alleen groep 5/6 is nog niet vertegenwoordigd. Wie (ook mannen zijn 

welkom) komt, namens groep 5/6, ons team versterken? Je kunt je aanmelden bij een van de onderstaande teamleden.  

 

Samenstelling OWG: 

Groep 1/2                          Josien Boers 

Groep 2/3                          Karien Gruppen-Boer 

Groep 4/5                          Greta Kiewiet 

Groep 5/6                          Vacature 

Groep 7                              Brenda Klaver 

Groep 8                              Irma Krol 

Leerkrachten                    Bertina en Thecla 

      

Verkeersmaatregelen 

In de bijlage kunt u een brief vinden m.b.t. verkeersmaatregelen bij de school. Dit n.a.v. de enquête en getrokken 

conclusies door de gemeente. Zoals u kunt lezen wordt het parkeer- en stopverbod in de Schipper opgeheven. 

Uiteraard geldt nog wel (zoals de wet dit voorschrijft) dat je niet mag parkeren voor een uitrit en de weg niet mag 

blokkeren.  

Hopelijk blijven we met z’n allen ervoor zorgen dat het veilig blijft in de straten rondom de school.  

Alvast bedankt voor ieders medewerking!                                   

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Financieel verslag OWG 
In de bijlage vindt u het financieel verslag van de OWG, schooljaar 2016-2017.  
 
Kerst 
Binnenkort komt er een mail met meer informatie over de kerst.  
Tevens nogmaals een oproep om dennenappels te verzamelen. Deze worden gebruikt bij de 
kerstworkshop. Heeft u Dennenappels of wilt u dennenappels zoeken, dan wordt dat zeer 
gewaardeerd. Er staat in de tussenruimte op de bar bij de keuken een doos waar ze in mogen. 
Alvast bedankt! 
 
Bijlage nieuwsbrief 

• Brief van de gemeente over de verkeersituatie.  

• Financieel verslag 2016-2017 OWG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


