
  

 

 

 

 

  
Beste ouder, verzorger, 
 
Na alle gebroken weken, wat naar school gaan  
betreft, gaan we de laatste 7 hele weken voor de  
zomervakantie in. Ook dit jaar zijn we als laatste  
deel van Nederland die zomervakantie heeft.  
Volgend jaar zitten we met de zomervakantie in het  
midden. In deze nieuwsbrief vindt u als bijlage het vakantierooster en de 
studiedagen (dat de kinderen ook vrij zijn) voor het volgende schooljaar.  
De afgelopen weken is het heel erg warm geweest, het lijkt of de zomervakantie al 
begonnen is. Gedurende het warme weer mogen de kinderen natuurlijk extra 
drinken (water is het beste) mee naar school. Dat mogen ze drinken als ze daar 
behoefte aan hebben. Met het warme weer is het belangrijk om genoeg vocht 
binnen te krijgen. De koelkasten van de OWG zorgen voor verkoeling van het eten 
en drinken en komen nu mooi van pas. Gelukkig zorgen de onweersbuien ook voor 
wat verkoeling. Dat is ook niet verkeerd. Hopelijk is het in de zomervakantie ook 
net zo mooi weer als de afgelopen weken.  
 
Op dit moment zijn de Cito-toetsen begonnen. We doen het rustig aan en smeren 
deze toetsen over een aantal weken uit. Het Ouderportaal van ParnasSys is 
tijdelijk dicht en gaat weer open als alle toetsen zijn ingevoerd. Informatie over de 
Cito-toetsen en waarvoor wij deze als school gebruiken vindt u in de bijlage.  
 
De diverse schoolreisje zijn gepland voor de groepen 1 t/m 7. Als het goed is heeft 
u al een mail ontvangen over de betaling en eventuele bestemming. Of deze mail 
gaat op korte termijn komen (gr 2/3). We hopen natuurlijk dat het net zulk mooi 
weer is als nu.  
 
Onderwijsteam Singelier/Ten Darperschoele 

 
 
 

Agenda 

11-12-13 sept: 

schoolkamp groep 8 

 

 

 

Juni 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

0521-591257 

singelier@talentwesterveld.nl 

www.desingelier.nl   
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Master Leadership 
Vorig jaar juli heeft Margreet haar opleiding Master Leadership aan de 
Hanzehogeschool in Groningen al succesvol afgerond met haar scriptie 
‘Gedeeld leiderschap in het basisonderwijs’. Zij is cum laude geslaagd. Op 
24 mei 2018 was de diploma-uitreiking. 
 
Margreet, namens het onderwijsteam van harte gefeliciteerd! 
 

 

Missie/visie 
Het onderwijsteam is dit schooljaar bezig geweest met de ‘bedoeling van 
het onderwijs’. Hier is een nieuwe missie en visie uit ontstaan. Deze missie 
en visie is in de laatste MR-vergadering besproken en kan nu ook met 
iedereen gedeeld worden.  
 
Motto 
Persoonlijk onderwijs start vanuit talent.  
 
Hier staan wij voor 
Wij begeleiden onze leerlingen naar de toekomstige maatschappij.  
 
Hier gaan wij voor 
Ons onderwijs start vanuit het talent van elke leerling en sluit aan op ieders leerniveau. Hierbij 
maken we gebruik van de nieuwste (technologische) ontwikkelingen.  
 
Zo zie je dit terug in onze school 
Hier zijn we mee bezig om te ontwikkelen. Dit willen we via een soort moodboard zichtbaar maken 
en regelmatig verversen. Zodra dit klaar is, zal het zichtbaar worden op onze website.  
 
Groepsverdeling 
In de laatste MR-vergadering is de groepsindeling (dus de te formeren groepen) voor volgend 
schooljaar besproken. De MR is hiermee akkoord gegaan en dus kan deze informatie ook naar u toe.  
Aangezien we ongeveer even groot blijven, qua leerlingenaantallen, kunnen er volgend jaar weer 6 
groepen geformeerd worden. De volgende groepen worden volgend jaar geformeerd: 
Groep 1/2 
Groep 2/3 
Groep 4/5 
Groep 5/6 
Groep 6/7 
Groep 7/8 
 



 
 
 
 

 
 

 

De keuze voor deze formatie is gemaakt om de groepen ongeveer even groot te hebben. De 
groepsgrootte is tussen de 20 en 25 leerlingen per klas.  
Verder hebben we nog een beetje extra formatie. Deze wordt ingezet om de groepen 1, 2  en 3 twee 
ochtenden per week te splitsen. Dan krijgt gr. 1, gr. 2 en gr. 3 als enkele groep les.  
Zoals u begrijpt zullen er groepen moeten worden gesplitst. In de bijlage vindt u het protocol 
splitsing. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd terecht bij de leerkracht of bij Margreet Langen.  
Zodra helemaal zeker is welke leerkracht voor welke groep staat, zal dat met u gecommuniceerd 
worden.  
 
Anonimiteit tevredenheidspeiling  
Bij de MR kwam de vraag binnen, in hoeverre de tevredenheidspeiling anoniem is. Deze is volledig 
anoniem. In ParnasSys kunnen wij bekijken hoeveel ouders gereageerd hebben, wat de resultaten 
per onderdeel zijn en welke opmerkingen gemaakt zijn. Hier staan geen namen bij en deze kunnen 
ook niet achterhaald worden. Mocht u vragen hierover hebben, dan kunt u terecht bij Margreet 
Langen.  
 
Schoolfotograaf 
Tot 4 juni kunt u in aanmerking komen voor de gratis groepsfoto. Hierna verloopt deze actie. Via de 
login, kunt u de gratis groepsfoto aanvragen, ook al bestelt u gaan andere foto’s.  
 
Leerlingenraad 
Wij zijn de leerlingenraad van O.B.S  de Singelier in Diever. Wij discussiëren over hoe wij de school 
beter en leuker kunnen maken voor de leerlingen. 
We hebben veel gepraat over nieuwe voetbalregels, en over nieuwe attributen voor op het 
schoolplein. Ook observeren we het gedrag van de leerlingen in de pauzes, en maken daar plannen 
en regels bij. De leerlingenraad bestaat uit zes leerlingen. Maya en Justin uit groep 8, Marieke en Tigo 
uit groep 7, Hannah uit groep 5/6, en Marij uit groep 4/5.  
LET OP!!!! De ideeënbus is weer geopend! Als u of uw kind een idee heeft voor de school, schrijf het 
op een briefje en stop het in de ideeënbus!   
 
Geschreven door de leerlingenraad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 

Bijlage 

• Protocol groepssplitsing. 

• Informatie Kids Run. 

• Kunstwandeling door Diever. 

• Vakantierooster/studiedagen 2018 2019. 
 
 
 
 
 

 

 

Datum Activiteit Groep 

4 juni Schoolmaatschappelijk werk in Diever (12.15-14.15 uur)  

5 juni Juf Bertina Gr. 1/2 

6 juni Juf Jeanette van Eisden  Gr. 4/5 

6/7 juni Meester Tim Gr. 8 

7 juni Zitten met Pit! Gr. 5 

8 juni Plusklas Enkele leerlingen 

11 juni Schoolmaatschappelijk werk in Wapse (12.15-14.15 uur)  

12 juni Juf Bertina Gr. 2/3 

12 juni Workshop nav bezoek Schaapskooi Gr. 4/5 

13 juni Vanaf 14.15 uur Buitenspeeldag te Diever  

14 juni Zit met Pit! Gr. 5 

14 juni Juf Thecla Gr. 7 

14 juni OMR (MR Diever en Wapse) vanaf 20.00 uur  

18 juni Schoolmaatschappelijk werk in Diever (12.15-14.15 uur)  

18 juni Studiedag kinderen gr. 7/8 vrij Gr. 7/8 

19 juni Juf Bertina Gr. 4/5 

20 juni Muziekuitvoering gr. 4 Dingspilhuus 19.45 uur Gr. 4 

21 juni Schoolreis Gr. 7 

21 juni Zitten met Pit! Gr. 5 

22 juni  Plusklas Enkele leerlingen 

22 juni Studiedag gr. 1/2/3 vrij Gr. 1/2/3 

25 juni Schoolmaatschappelijk werk in Wapse (12.15-14.15 uur)  

26 juni Juf Bertina Gr. 1/2 

28 juni Rapport mee Alle leerlingen 

28 juni Schoolreis  Gr. 4/5/6 

2 juli Schoolmaatschappelijk werk in Diever (12.15-14.15 uur)  

Vanaf 2 juli Twee weken mogelijkheid tot gesprekken Alle groepen 



 
 
 
 

 
 

 

3 juli  Juf Bertina  Gr. 5/6 

6 juli  Plusklas Enkele leerlingen 

6 juli  Nieuwsbrief juli  

9 juli Schoolmaatschappelijk werk in Wapse (12.15-14.15 uur)  

 

 

 

 

 


