
  

 

 

 

 

  
Beste ouder, verzorger, 
 
We hopen dat iedereen een goede vakantie heeft gehad. 
Het was erg koud, zowel in ons eigen land als op de berg, 
waar sommige mensen op wintersport waren. Het grote 
voordeel van deze kou is wel het schaatsen geweest.  
Wat fijn dat er nog geschaatst kon worden op natuur- 
ijs deze winter. De winter zal nu wel niet meer van zich laten horen en we kunnen 
ons opmaken voor de lente.  
 
Onderwijsteam Singelier/Ten Darperschoele 
 
Sarah 
Wat een verrassingen heb ik allemaal gekregen. Op 1 maart, in de vakantie werd ik 

50 jaar. Het schijnt een bijzondere leeftijd te zijn 😉. 
Op de donderdag voor de vakantie werd ik eerst naar De Singelier gelokt. Hier was 
mijn kantoor mooi versierd en de gehele school heeft mij toegezongen in het 
speellokaal. Verder kreeg ik de opdracht mee om met pruik en bril een foto op de 
skipiste te maken, op mijn verjaardag. Deze is getoond na de vakantie op alle 
digiborden in Diever. Wat een leuke verrassingen uit Diever.  
Toen ik dacht dat ik alles wel gehad had, reed ik naar Ten Darperschoele. Hier 
stond een enorme Sarah voor de school en er werd volop getoeterd en gezongen 
door alle kinderen. Bedankt voor de perenboom, die ik heb gekregen van de 
kinderen in Wapse. Deze boom staat nu te schitteren in de schooltuin naast de 
school.  
Alle kinderen, ouders en natuurlijk niet te vergeten alle collega’s bedankt voor 
deze geweldige verrassingen! Ik vond het ontzettend leuk. Een verjaardag om 
nooit te vergeten......... 
Margreet 

 
 
 
 

Agenda 

11-12-13 sept: 

schoolkamp groep 8 

 

 

 

Maart 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

0521-591257 

singelier@talentwesterveld.nl 

www.desingelier.nl   
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Afscheid juf Tineke 
Op woensdag 7 feb. hebben we met de gehele school afscheid van juf Tineke genomen. Alle groepen 
hadden nog een leuke attentie gemaakt voor haar. Juf Tineke heeft alle kinderen getrakteerd. We 
bedanken juf Tineke voor haar inzet en wensen haar veel plezier met andere mooie dingen.  
Hieronder een impressie van het afscheid.  
 

 

 
 
 

 
Aanwezigheid Schoolmaatschappelijk Werk 
Singelier: Maandag 12 en 26 maart en 9 en 23 april van 12.15 tot 14.15 uur 
Ten Darperschoele: Maandag 5 en 19 maart en 16 april van 12.15 tot 14.15 uur 
 
SOVA-training 
In het voorjaar van 2018 wordt bij voldoende opgave vanuit Welzijn MensenWerk een gratis sociale 
vaardigheidstraining gestart voor leerlingen in de groepen 5 t/m 8. In de bijlage leest u hier meer 
over. 
 

Schaatsen groep 5 
Na een fijne voorjaarsvakantie waarin veel kinderen 
aan het schaatsen zijn geweest, stond op maandag 
maart met groep 5 een bezoek aan Thialf op het 
programma. Er kon heerlijk vrij geschaatst worden 
waarbij de kinderen zich goed vermaakt hebben. 
Aan het einde van de middag was nog even de 
training van de shorttrackploeg, met oa Sjinkie 
Knegt, te zien. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 

 
Douchen na de gym 
Steeds vaker krijgen leerkrachten ouders op school, die aangeven dat 
ze het niet goed vinden dat hun kinderen douchen na de gymles, 
omdat ze vinden dat de douches niet schoon zouden zijn in het 
Dingspilhuus. De douches zijn dan wellicht wel oud maar ze zijn echt 
wel schoon. Natuurlijk betreuren wij het dat ouders aangeven dat 
douchen niet nodig is na de gymles. Wij zijn als school van mening dat 
douchen na een gymles bij een stukje hygiëne hoort. Aangezien wij 
geen zin hebben om hier de strijd over aan te gaan met ouders, laten 
wij de keuze om wel of niet te douchen na de gymles, bij de ouders 
liggen. Uiteraard proberen wij de kinderen (vooral vanaf gr. 4/5) wel te 
stimuleren om te douchen, daar (vooral de oudere kinderen) na de 
gymles bezweet in de klas zitten. Dat vinden wij niet heel hygiënisch.  
Mocht u hier nog vragen over hebben, dan kunt u terecht bij de leerkracht. We hopen dat de nieuwe 
gymzaal snel gebouwd gaat worden.  
 

Doekoe actie 
Ook dit jaar doen we als school weer mee aan de Doekoe actie. Van 

maandag 19 maart tot en met zondag 22 april kunt u bij Coop Diever en 

Vledder weer meesparen voor gratis sport- en spelmaterialen voor onze 

school. Hoe meer munten, hoe groter het bedrag en hoe meer sport- en 

spelmaterialen aangeschaft kunnen worden. Helpt u ons dit jaar ook weer?  

 
Zorg Advies Team (ZAT) 
Op 13 februari jl. hebben we op school voor het eerst een ZAT-overleg gehad. ZAT staat voor ‘Zorg 
Advies Team’. De school heeft contact met allerlei externe instanties. Soms worden kinderen daar 
ook gezien of onderzocht. Bij dit overleg waren de schoolmaatschappelijk werker, de 
schoolverpleegkundige, de schoolarts, de orthopedagoog van de school en de intern begeleider 
aanwezig. 
 
Er zijn verschillende redenen waarom we gestart zijn met het ZAT. In de eerste plaats is het belangrijk 
dat de verschillende partijen, die betrokken zijn bij een kind, van elkaar weten wat er speelt of wat er 
ondernomen wordt. Samenwerking is belangrijk, zodat informatie bij elkaar wordt gebracht en er 
effectiever gehandeld kan worden als dat nodig is. Informatie gaat niet verloren en de lijntjes zijn 
korter. In de tweede plaats kunnen we elkaar advies geven.  
 
Leerkrachten kunnen kinderen inbrengen om te bespreken. Dit gebeurt altijd met toestemming van 
de ouders/verzorgers en er is altijd een terugkoppeling van hetgeen besproken is. Het is ook mogelijk 
dat ouders bij het ZAT aanwezig zijn of zelf aangeven als ze iets willen bespreken. De intern 
begeleider is de coördinator van het ZAT. Het volgende ZAT is gepland op 14 juni a.s.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFmKSuyNrZAhXSGuwKHcmdDfQQjRwIBg&url=http://www.spijk.net/2016/12/doekoes-uitgedeeld-bij-coop/&psig=AOvVaw0aMCKRr0pkuTz58A0jry1j&ust=1520524230614766


 
 
 
 

 
 

 

Na deze twee bijeenkomsten evalueren we of we volgend jaar verder gaan met het ZAT. De 
ervaringen na het eerste overleg zijn positief. Mocht u meer willen weten of nog vragen hebben, klop 
gerust bij mij aan. 
 
Lydia Klerks, intern begeleider 
 
Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf komt op maandag 7 mei onze school bezoeken.  
Vanaf 8.30 uur mogen ook de broertje/zusje die niet bij ons op school zitten op de foto met hun 
broer/zus. Verder informatie volgt nog.  
 
Uitslagen tussenevaluatie continurooster 
Voor de vakantie is een korte tussenevaluatie gehouden onder ouders, kinderen en leerkrachten.  
Van de ouders hebben 62 mensen van de 133 de enquête ingevuld. Helaas niet zo’n grote respons.  
De score is van 1 tot 4 (waar 1 niet tevreden is en 4 wel tevreden).  
Hieronder de uitslag van de ouders 
 

 
 
Hieronder de uitslag van de leerkrachten (8 van de 11 ingevuld) 

 
 
De uitslag van de groepen komt in de volgende nieuwsbrief, want nog niet alle groepen zijn 
bevraagd.  
Eind mei/ begin juni zal er een uitgebreide evaluatie komen van het continurooster.  
 
Tevredenheidspeiling 
Ieder jaar houden we een tevredenheidspeiling onder ouders, leerlingen (gr. 5 t/m8) en het 
personeel.  
De reden dat we de peiling houden is om te weten in welke mate ouders tevreden zijn over de 
school. We hopen dat zoveel mogelijk ouders aan deze peiling deelnemen om een goed beeld te 
krijgen. U krijgt vanaf 12 maart een link om de peiling via het ouderportaal in te vullen (1 per 
woonadres). U kunt deze peiling invullen tot 2 april 2018. 
Mocht u de link niet ontvangen, wilt u dit doorgeven aan Margreet Langen. Dan kan zij kijken wat er 
mis is gegaan.  



 
 
 
 

 
 

 

In de bijlage is een korte uitleg over het invullen via het ouderportaal van ParnasSys.  
Bij vragen horen wij het graag.  
 
Meester Koen 
Zoals u wellicht wel weet staat meester Koen twee dagen voor gr. 5/6 en staat hij ook twee dagen 
voor gr. 8. Daarnaast doet hij ook de gymopleiding, om zijn volledige bevoegdheid voor gym te halen 
(leerkrachten die de gymopleiding doen, zijn gedurende de gymopleiding bevoegd om hun eigen 
groepen gym te geven en na afronden volledig bevoegd om de gymlessen in alle groepen te mogen 
geven).  
Op dit moment valt het hem zwaar om alles goed uit te kunnen voeren (twee verschillende groepen, 
samen met de gymopleiding) en vindt hij dit dus te veel. In overleg met Margreet hebben we helaas 
de keuze moeten maken, dat meester Koen alleen nog twee dagen voor gr. 8 zal staan. Hij heeft zijn 
taken van gr. 5/6 na de voorjaarsvakantie neergelegd. Deze keuze is mede gemaakt om de kwaliteit 
van het onderwijs aan beide groepen te kunnen waarborgen.  
De ouders van groep 5/6 zijn al eerder op de hoogte gebracht.  
Gelukkig hebben we op korte termijn een goede invaller kunnen vinden die langdurig kan vervangen.  
 
Zolang juf Cindy afwezig is:  
Maandag en dinsdag: Juf Antje v/d Berg 
Woensdag, donderdag en vrijdag: Juf Samantha Tiemens  
 
Zodra juf Cindy weer volledig de groep gaat draaien:  
Maandag en vrijdag: Juf Samantha 
Dinsdag, woensdag, donderdag: Juf Cindy  
 
Update vanuit de ziekenboeg 
Juf Cindy 
Het gaat een klein beetje beter met juf Cindy. Ze is op dit moment op woensdag even op school en 
doet werkzaamheden buiten de groep. Zodra dit een tijdje goed gaat, zal dit uitgebreid worden.  
 
Juf Jeanette 
Helaas gaat het nog niet zoals het moet met juf Jeanette. Waarschijnlijk zijn ze nu wel achter de 
oorzaak van de probleemveroorzaker. Nu moet bekeken worden hoe dit getackeld kan worden. Juf 
Jeanette is op dit moment twee keer een paar uur op school en doet buiten de groep 
werkzaamheden. Zodra dit een tijdje goed gaat kunnen we dit uitbreiden.  
 
We wensen juf Cindy en juf Jeanette veel beterschap.  
 
Bijlage 

• Uitnodiging Kenniscafé Kentalis, 15 maart 2018 

• Kleding- en speelgoedbeurs Havelte. 

• SOVA training informatie.  

• Uitleg invullen tevredenheidspeiling.  



 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

Datum Activiteit Groep 

9 maart Plusklas in Wapse Enkele kinderen 

12 maart SMW Diever  

13 maart Juf Bertina Gr. 2/3 

15 maart Juf Bertina Gr. 4/5 

16 maart Meester Ronald Gr. 4/5 

19 t/m 23 
maart 

Contactweek  Gr. 1/2, 2/3, 4/5, 
7 

19 maart Workshop bibliotheek Gr. 1/3 en 2/3 

19 maart SMW Wapse  

20 maart Juf Bertina Gr. 4/5 

23 maart Plusklas Enkele kinderen 

26 t/m 29 
maart 

Contactweek Gr. 5/6 

26 maart SMW Diever  

27 maart Juf Bertina  Gr. 1/2  

28 maart De grote rekendag Alle groepen 

29 maart Meester Ronald Gr. 4/5 

30 mrt. t/m    
2 april  

Paasvakantie Alle groepen 

3 april Juf Bertina Gr. 4/5 

5 april Bezoek Hunebedcentrum Gr. 5/6 

6 april Afsluiting leesvirus in de bibliotheek Gr. 4/5/6 

6 april  Plusklas Enkele kinderen 

6 april Nieuwsbrief april  

 


