Februari 2018

Agenda

Beste ouder, verzorger,
Voor u ligt alweer de nieuwsbrief van februari. De weken vliegen weer voorbij. Op
school zijn leerkrachten en leerlingen altijd hard bezig om samen mooi onderwijs
te maken. Om mooi onderwijs te maken is iedereen nodig en dat gaat goed op
onze scholen. We zijn blij met ieders hulp en inzet, leerlingen, leerkrachten,
ouders, verzorgers, opa’s, oma’s enz...bedankt!

De agenda is verplaatst naar
11-12-13
sept:de
het
einde van
nieuwsbrief.
schoolkamp groep 8

Helaas is er op 14 februari wederom een staking uitgeroepen in het primair
onderwijs. Zie ook mail met de brief van de bestuurder van Stichting Talent. Zoals
al in de mail vermeld stond, krijgt u volgende week definitief bericht of de scholen
van Talent dichtgaan en dus ook over onze scholen. Zoals het nu lijkt gaat het
merendeel van de leerkrachten van onze scholen staken en zullen waarschijnlijk
onze scholen dicht gaan op 14 feb. Uiteraard begrijpen we, dat dit erg vervelend is
voor ouders, verzorgers, maar er moet iets gebeuren, anders komt het niet goed
in het basisonderwijs. O.a. de voorspellingen over een groot te kort aan
leerkrachten gaat iedereen aan. De voorspelling geeft aan dat uiteindelijk alle
scholen over een paar jaar hier last van zullen hebben en net zoals, nu al in het
westen van ons land aan de hand is, geen geschoolde leerkrachten kunnen vinden
voor de groepen. We hopen op uw begrip. Bedankt alvast voor uw steun.
Gelukkig zijn er niet alleen maar slechte verhalen uit onderwijsland in het nieuws.
Heeft u het al gezien de nieuwe serie “Luizenmoeder”. Uiteraard niet een heel
realistisch beeld, maar wel een mooi stukje humor om iets luchtiger over het
basisonderwijs te praten. Gelukkig is het nog steeds een heel mooi vak en zijn er
nog veel leerkrachten met veel passie, die het fijn vinden, om een bijdrage te
mogen leveren aan de ontwikkeling van alle kinderen.
Onderwijsteam Singelier/Ten Darperschoele

Contact
0521-591257

De bever in Drenthe voor groep 4/5
Vrijdag 2 februari start in groep 4/5 in het kader van de talentmiddagen een lessenserie
over de bever in Drenthe. Dhr. Hummel van “Stichting het Drentse landschap” zal deze
middag en gastles verzorgen over de bever. De week daarop, op 9 februari, gaat de
groep naar Spijkerboor voor een veldexcursie. Tijdens deze excursie begeven de
kinderen zich in het leefgebied van de bever in Drenthe en zullen op zoek gaan naar
sporen van de bever. Wie weet hebben we wel enorm veel geluk en treffen we er één.
In de weken volgend op deze gastles en excursie zullen de kinderen hetgeen ze gehoord,
gezien en geleerd hebben, verwerken in een werkstuk.
Communicatie met school
Soms komt het voor dat de groepsleerkracht/school via de mail of via een WhatsApp-bericht op de
hoogte wordt gesteld van de afwezigheid van een kind. Wilt u bij ziekte een kind afmelden via de
telefoon. Mail wordt zeker niet altijd gelezen voor schooltijd. Weet u ver van tevoren dat uw kind
afwezig is, dan kan dit eventueel via de mail of persoonlijk bij de leerkracht gemeld worden.
Binnen het onderwijsteam is tevens besproken dat we het niet fijn vinden om via social media met ouders, verzorgers
te communiceren. Communicatie met school kan via persoonlijk contact, telefonisch contact of via de mail.
Verder is afgesproken dat beantwoorden van mail aan ouders, verzorgers alleen op werkdagen (dus de dagen dat een
teamlid daadwerkelijk aan het werk op school is) tot uiterlijk 18.00 uur gebeurt. Mocht het door omstandigheden toch
nodig zijn om op een ander moment contact met iemand van het team op te moeten nemen, dan kunt u Margreet
Langen bellen. Gegevens zijn te vinden in de schoolgids.
Verder zouden we het prettig vinden dat ouders de mobiele nummers van leerkrachten na bijvoorbeeld een schoolreis
weer wissen en deze niet gebruiken voor berichtgeving of het stellen van vragen.
Mochten ouders, verzorgers toch een WhatsApp-bericht aan leerkrachten sturen, dan wordt hier niet op gereageerd.
Leesvirus in groep 4, 5 en 6
Op 29 januari zijn de groepen 4, 5 en 6 begonnen met een project dat samen met de Bibliotheek Drenthe georganiseerd
is. Namelijk het “Leesvirus-project”. Er is in deze groepen een tiental boeken geïntroduceerd. De komende 8 weken
wordt hierin door zoveel mogelijk gelezen. Elke week zijn er twee vragen voor de kinderen van de klas. Deze vragen
gaan over de 10 boeken en de antwoorden zijn te vinden in deze boeken, op het internet of er moet het één en ander
gemaakt worden. Op de website www.leesvirus.nl kun u de verrichtingen van de groepen volgen. Ook zijn hier de foto’s
in de galerie te bekijken en kunt u de reacties van de kinderen op de boeken en op elkaar lezen. Elke week zijn er
punten te verdienen en aan het eind van het project zal bekeken worden welke klas het meest “besmet”
is met het leesvirus.

Afscheid van juf Tineke
Beste ouders,
Woensdag 7 februari is mijn laatste dag op school.
In september 1976 ben ik begonnen als juf op de openbare kleuterschool ‘de Buitelbam’ te Diever.
Later werden de Buitelbam en de meester Andreaeschool samengevoegd tot OBS de Singelier.
Met veel plezier heb ik voor verschillende groepen gestaan, van groep 1 t/m groep 6 en zelfs een tijdje in Wapse in
groep 1,2 en 6,7,8. Ook ben ik een aantal jaren ib’er geweest.
De meeste tijd heb ik in groep 3 doorgebracht. Kinderen leren lezen was iets dat ik heel leuk vond! Ook het begeleiden
van kinderen met speciale problemen, deed ik erg graag.
Ik heb veel ouders en leerlingen ‘voorbij zien komen’. Ook zag ik ouders, die eerst bij me in de klas zaten als leerling;
bijzonder is dat.
De laatste jaren viel het mij steeds zwaarder om mijn werk goed te doen. Door de werkdruk en privéomstandigheden
samen, kreeg ik 2 jaar geleden een ernstige burn-out.
Ondertussen bleef ik kinderen begeleiden in kleine groepjes en individueel, wat ik leuk vond om te doen.
Helaas ben ik niet genoeg opgeknapt om weer voor de klas te kunnen staan. Daarom volgt na 2 jaar werken op
therapeutische basis, ontslag. Ik ben voor 54% afgekeurd.
Ik wens alle kinderen een heel plezierige en leerzame tijd op de Singelier!
En voor u, de ouders, wens ik hetzelfde, in goede samenwerking met de leerkrachten.
Met hartelijke groet,
Tineke de Vries
Uiteraard vinden wij het jammer dat we afscheid moeten nemen van juf Tineke. We wensen Tineke heel veel succes
met alles wat ze nu gaat oppakken om het gemis van het onderwijs een beetje op te vullen.
Tineke bedankt voor je inzet!

Verkeerssituatie
De laatste tijd gaat het beter met de verkeersveiligheid
rond de school. Helaas is er twee weken geleden bijna
een leerling onder de auto gekomen. Gelukkig liep dit
heel goed af, op schrik bij autobestuurder, ouder en
leerling na. Vriendelijk doch dringend verzoek om de
straat, rechts van de school (als je met je rug naar de
school staat) vrij te laten. In deze straat komen de
meeste kinderen aanfietsen en als er dan ook nog auto’s geparkeerd staan, wordt dit erg
onoverzichtelijk. Hopelijk kunnen we met z’n allen ervoor zorgen dat het veilig is rondom de school.
Alvast bedankt voor ieders medewerking!
Een aantal bewoners (dus niet iedereen, moest ik nadrukkelijk vermelden van een bewoner) vindt
het erg vervelend als er auto’s voor de uitrit staat als ze zelf weg willen. Misschien even rekening
houden met waar je parkeert, om ook aan de bewoners tegemoet te komen.
Meester Robert 50
Morgen 3 feb. is meester Robert jarig. Als een leerkracht jarig is vermelden we dit normaal niet in de
nieuwsbrief. Maar meester Robert wordt morgen 50, dus dan is het toch wel een vermelding waard.
De kinderen van groep 4/5 kwamen vanochtend, zonder dat meester dit wist, allemaal verkleed als
oude omaatjes en opaatjes. Het was een schitterend gezicht. Een dank je wel voor ouders en
teamleden die dit mogelijk gemaakt hebben.
Hieronder een sfeerimpressie. Met dank aan Tanja voor de foto’s.

Tussenevaluatie continurooster
We zijn benieuwd hoe het continurooster ervaren wordt. Uiteraard houden we een uitgebreide
evaluatie in mei. Binnenkort kunt u een mail verwachten met een tussenevaluatie over de
bevindingen van het continurooster. Dit is een korte enquête waarin u kunt aangeven hoe de
ervaring tot nu toe is. Houd dus uw mail goed in de gaten!

Datum
5 feb.
5 feb.
6 feb.
8/9 feb.
9 feb.
12 feb.
12 feb.
13 feb.
14 feb.
16 feb.
16 feb.
16 feb.
19 feb.
19 feb.
20 feb.
21/22 feb.
22 feb.
23 feb.
23 feb.
24 feb. - 4 mrt.
5 mrt.
6 mrt.
7 mrt.
9 mrt.
9 mrt.

Activiteit
Juf Antje voor de groep
Schoolmaatschappelijk werk in Diever 12.15- 14.15 uur
Juf Bertina voor de groep
Meester Ronald voor de groep
Studiedag: gr. 7/8 vrij
Studiedag: gr. 1/2/3 vrij
Schoolmaatschappelijk werk in Wapse 12.15- 14.15 uur
Juf Bertina voor de groep
Mogelijke staking, school mogelijk dicht
Meester Ronald voor de groep
Juf Marjon voor de groep
Brandveiligheidslessen
Brandveiligheidslessen
Schoolmaatschappelijk werk in Diever 12.15- 14.15 uur
Juf Bertina voor de groep
Juf Thecla voor de groep
Voorstelling: Het kleine Zwanenmeer
Meester Ronald voor de groep
Voorstelling: Man met het stenen hart
Voorjaarsvakantie, alle kinderen vrij
Voor iedereen alvast een fijne vakantie!
Juf Marjon ochtend voor de groep
Juf Bertina voor de groep
Rapport mee
Meester Ronald voor de groep
Nieuwsbrief maart

Bijlage
• Informatie Sportpret Xtra! “DARTEN”
• Flyer volleybal

Groep
Ochtend gr. 1/2
Middag gr. 2/3
Gr. 5/6
Gr. 4/5
Gr. 7/8
Gr 1/2/3
Gr. 1/2
Alle groepen
Gr. 4/5
Gr. 1/2
Gr. 1/2, 2/3, 4/5
Gr. 5/6, 7/8
Gr. 4/5
Gr. 7
Gr. 1/2, 2/3
Gr. 4/5
Gr. 4/5, 5/6
Alle groepen
Gr. 1/2
Gr. 1/2
Gr. 2 t/m 8
Gr. 4/5

