
  

 

 

 

 

  

Beste ouder, verzorger, 
 
De laatste nieuwsbrief alweer van dit schooljaar. Wat gaat 
een schooljaar toch snel om. We maken ons op voor de  
laatste 2 weken en gaan ons schooljaar mooi afsluiten! 
We willen alle ouders, opa’s, oma’s, buren,  
bedanken voor alle hulp tijdens dit schooljaar. Zonder  
uw hulp kunnen veel zaken niet doorgaan. Dus heel erg  
bedankt voor uw inzet!  
 
Dit jaar zijn er veel nieuwe zaken ontwikkeld en sommige ook ingevoerd, denk 
bijvoorbeeld aan het werken met de iPads, doelenwanden en LOL-gesprekken.  
Ook volgend jaar willen we natuurlijk weer verder met mooi onderwijs 
ontwikkelen. Uiteraard gebeurt dit in overleg met alle betrokkenen. We willen hier 
graag een werkgroep met ouders en teamleden voor samenstellen. Zie verderop 
in deze nieuwsbrief de oproep. We hopen dat u met ons mee wilt denken in het 
nieuwe schooljaar.  
 
Zoals beloofd leest u verderop in deze nieuwsbrief de indeling van de 
leerkrachten, wie voor welke groep staat in het nieuwe schooljaar. Gelukkig is het 
ons gelukt, ondanks het te kort aan leerkrachten, om dit helemaal rond te krijgen.  
 
We willen iedereen een goede zomervakantie wensen en voor wie moet werken 
tijdens deze zomervakantie, veel zomers werkplezier! 
 
 
Onderwijsteam Singelier/Ten Darperschoele 
 

 

Agenda 

11-12-13 sept: 

schoolkamp groep 8 

 

 

 

Juli 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

0521-591257 

singelier@talentwesterveld.nl 

www.desingelier.nl   
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Leerkrachten en groepen schooljaar 2018-2019 
Groep 1/2 
Juf Willie Reinke:   Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 
Juf Bertina Bruins:   Vrijdag (regelmatig ook op dinsdag, omdat juf Willie extra vrij heeft) 
 
Groep 2/3 
Juf Merle Wesselink:  Maandag, dinsdag, woensdag 
Juf Jeanette de Haas:   Donderdag en vrijdag 
Helaas zal juf Jeanette na de vakantie nog niet volledig aan het werk zijn. Het gaat gelukkig wel 
steeds een stukje beter met juf Jeanette. Zolang juf Jeanette nog niet volledig aan het werk is, zal juf 
Merle de vervanging doen en dus de gehele week aanwezig zijn.  
 
De extra formatie die komend schooljaar beschikbaar is, zal ingezet worden voor de groepen 1, 2 en 
3. Daarom zullen deze groepen op de dinsdag- en woensdagmorgen als losse groep leskrijgen:  
Groep 1: Meester Freek van Iersel 
Groep 2: Juf Willie/Juf Bertina 
Groep 3: Juf Merle 
 
Groep 4 
Juf Deirdre Smit:   Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 
Meester Freek van Iersel:  Vrijdag 
 
Groep 5/6 
Juf Thecla Veldhuizen:   Maandag, dinsdag, vrijdag 
Juf Susanne Hoorn:  Woensdag en donderdag 
 
Groep 6/7 
Juf Susanne Hoorn:  Maandag, vrijdag 
Juf Cindy v/d Belt:   Dinsdag, woensdag, donderdag 
Helaas zal juf Cindy na de vakantie nog niet volledig aan het werk zijn. Het gaat gelukkig wel steeds 
een stukje beter met juf Cindy. Zolang juf Cindy nog niet volledig aan het werk is, zal juf Samantha 
Tiemens de vervanging doen.  
De werkdagen zijn dan als volgt: 
Juf Susanne:    Maandag, dinsdag 
Juf Samantha:    Woensdag, donderdag, vrijdag 
 
Groep 7/8 
Meester Robert de Boer: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 

 
 

 

Extra geld ivm werkdrukverlichting 
Het zal u niet ontgaan zijn in het nieuws, dat de werkdruk in het basisonderwijs hoog is. Gelukkig 
hebben we als onderwijsteam ook het heft in eigen hand genomen en gekeken waar de werkdruk 
vandaan komt en wat we eraan kunnen doen. We vinden dat we eigenlijk alleen maar zaken moeten 
doen, die de ontwikkeling van kinderen ten goede komen. Tenslotte zijn we een school met als 
opdracht het beste uit kinderen te halen. Andere zaken die hier niet onder vallen, bespreken we 
kritisch, doen we dit wel of niet meer. Een voorbeeld van het aanpakken van de administratieve 
werkdruk is bijvoorbeeld het onderzoek naar het zogenaamde planmatige werken. Wat heeft ieder 
kind nodig en hoe administreer je dit zo efficiënt (maar wel werkbaar) mogelijk. Daar hebben we 
binnen het onderwijsteam een goede, werkbare (andere) manier voor gevonden.  
Wellicht heeft u ook in het nieuws gehoord, dat er extra geld is gekomen, om de werkdruk in het 
basisonderwijs te verlichten. Het team van een basisschool mag zelf beslissen waar ze dit extra geld 
aan uit willen geven, dus wat hun het beste helpt om de werkdruk naar beneden te krijgen.  
Het team van de Singelier heeft gekozen om dit in te zetten voor een extra leerkracht, die een aantal 
dagen per jaar de groep overneemt. De vaste leerkracht kan deze dag aan bijv. administratieve taken 
besteden. De dagen van deze extra leerkracht zijn verdeeld over alle groepen over het gehele 
schooljaar.  
De extra leerkracht wordt juf Samantha Tiemens. We zijn blij dat juf Samantha binnen ons 
onderwijsteam blijft werken.  
Zolang juf Samantha nog invalt voor juf Cindy, zal meester Tim Cevat de taken van juf Samantha 
overnemen.  
 
Juf Antje en juf Samantha 
Juf Antje en juf Samantha draaien al een tijd gr. 5/6, ter vervanging. Via deze nieuwsbrief willen we 
juf Samantha en juf Antje graag een compliment geven. Wat fijn dat ze zich zo snel de werkwijze van 
onze school eigen hebben gemaakt.  
Gelukkig kan juf Samantha werkzaam blijven als vervanger van juf Cindy volgend schooljaar en hierna 
zal ze de extra leerkracht worden op de Singelier. 
Juf Antje kan gelukkig ook blijven werken binnen het onderwijsteam. Juf Antje gaat vanaf volgend 
schooljaar 1 vaste dag in Wapse werken, als extra ondersteuning.  
 
Kanjertraining 
Onlangs is er een onderzoek verschenen. Het onderzoek ging over wat werkt tegen pesten. Er zijn 
diverse methoden onderzocht en gekeken is wat er wel werkt en wat er niet werkt specifiek tegen 
pesten. Helaas kwam onze methode ‘Kanjertraining’ in de media niet zo goed naar voren. Graag 
verwijzen wij u naar de website van de Kanjertraining voor een reactie op het onderzoek. Het is 
wellicht toch iets anders gesteld dan in de media wordt geschreven. Zie de volgende link voor meer 
informatie.  
https://www.kanjertraining.nl/nieuws/161-reactie-onderzoek-wat-werkt-tegen-pesten  
 
Wij hebben als team een positieve ervaring met de methode Kanjertraining. Het is een methode die 
veel meer is, dan alleen een remedie tegen pesten. Het is een totaal methode die onze rode draad 
vormt m.b.t. sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. Uiteraard doen wij als school er alles 
aan, om pesten te voorkomen. Daar hebben wij u ook bij nodig, omdat wij niet altijd alles kunnen 

https://www.kanjertraining.nl/nieuws/161-reactie-onderzoek-wat-werkt-tegen-pesten


 
 
 
 

 
 

 

zien. Mochten er signalen zijn dat uw kind of misschien een ander kind zou worden gepest, meld dit 
dan bij de leerkracht, IB’er of directie. Dan kunnen we samen gelijk actie ondernemen.  
 
Verwerken op de iPad 
Zoals u wellicht weet heeft groep 5 dit schooljaar spelling en rekenen verwerkt op de iPad. Dit is 
zowel de leerlingen als de leerkrachten goed bevallen. Daarom hebben wij bij Talent Westerveld, 
onze Stichting, een verzoek voor het innovatiefonds gedaan. Dit verzoek is gehonoreerd en er 
kunnen dus meer iPads aangeschaft worden.  
We willen vanaf volgend schooljaar, daarom de groepen, die de verwerking van spelling en rekenen 
op de iPad doen, uitbreiden naar de groepen 5 t/m 8. Alle leerlingen van gr. 5 t/m 8 zullen op school 
een iPad tot hun beschikking hebben.  
Op woensdag 11 juli van 18.30-19.30 uur is er een informatieavond voor de 
ouders van gr. 5 t/m 8 (van volgend schooljaar) gepland. De desbetreffende 
ouders zijn al op de hoogte gesteld.  
Het programma waar o.a. mee gewerkt wordt is Gynzy. Gynzy zorgt er o.a. 
voor dat ieder kind op zijn eigen niveau kan werken het zogenaamde 
adaptieve werken.  
Voor de andere groepen zijn ook een aantal iPads beschikbaar, die ze in de 
groep kunnen gebruiken.  
Wij zien de iPad als hulpmiddel voor het lesgeven, dus zeker niet als 
vervanging voor de leerkracht, want de leerkracht doet ertoe en houdt ook de regie! 
Verder zorgen we ervoor dat kinderen nooit lang achterelkaar op de iPad zitten, dit wordt regelmatig 
met andere werkvormen afgewisseld.  
 
Digitaal portfolio 
Komend schooljaar willen we de start maken met het digitaal portfolio via mijnbewijsstukken.nl (zie 
de site www.mijnbewijsstukken.nl voor informatie). Er volgt in het begin van volgend schooljaar nog 
meer informatie hierover.  
 

 
 
Oproep werkgroep nog mooier onderwijs 
Er heeft de laatste jaren al veel ontwikkeling plaatsgevonden op school. We zijn bezig met een 
ontwikkeling van ons onderwijs, om deze nog meer persoonlijk aan te bieden, voor iedereen op 
maat, waar ook rekening gehouden kan worden met de talenten die ieder kind heeft.  
Volgend jaar willen we een werkgroep van ouders en teamleden oprichten. Binnen deze werkgroep 
gaan we samen in gesprek met hoe we ons onderwijs nog mooier kunnen maken en nog beter 
kinderen op maat kunnen bedienen, rekening ook houdend met de talenten van de kinderen.  
Lijkt het u interessant en leuk om samen met teamleden deze ontdekking aan te gaan? Meld u dan 
aan bij Margreet voor de werkgroep “Nog mooier onderwijs”.  

http://www.mijnbewijsstukken.nl/


 
 
 
 

 
 

 

AVG 
Het zal u niet ontgaan zijn, de nieuwe wet, Algemene Verordening Gegevensbevestiging. Op dit 
moment wordt er druk gewerkt op bovenschools niveau om alle documenten en programma’s AVG 
proof te krijgen. Er zal o.a. een algemeen AVG-protocol komen op bovenschools niveau. Zodra er 
meer nieuws is, zal u hiervan op de hoogte gesteld worden.  
 
Voorkom de zomerdip met lezen 
Nog even en dan is het zomervakantie. Een heerlijk vooruitzicht, even een paar weekjes tot rust 
komen, genieten van de welverdiende vakantie en in mijn geval heel veel boeken lezen. Vakantie is 
voor mij vaak een tijd om nog meer boeken te lezen dan dat ik normaal doe. Misschien herken je dat 
wel. Voor veel volwassenen zal de vakantie een tijd zijn om weer eens een boek open te slaan. 
Terwijl dat bij kinderen helaas niet het geval is, zij lezen.... lees verder via onderstaande link:  
https://www.thuisleven.com/tips-tegen-de-zomerleesdip-gratis-download/ 

Schoolgids digitaal 
Op dit moment zijn wij bezig de schoolgids digitaal te maken. Deze zal hopelijk in sept. in het nieuwe 
schooljaar klaar zijn. In deze schoolgids maken we ook gebruik van filmpjes en foto’s. Als u er 
bezwaar tegen heeft dat u zoon/dochter misschien op een filmpje of foto in de schoolgids staat 
(nooit met naam), dan kunt u dit aangeven bij Margreet. Wilt u dit voor de zomervakantie kenbaar 
maken.  
 
Van de beweegcoaches Westerveld 
Lijkt het je leuk om echt te leren overleven in het bos net zoals ze dat 1000 jaar geleden deden? Lees 
dan snel verder!  
Mijn naam is Evan, hike en survival-expert van ‘Roots In Nature’. Na de zomervakantie organiseer ik 
voor alle basisschoolkinderen van groep 6 tot en met 8, survivalcursussen in de bossen dicht bij jou 
school. Na het succesvol afronden van de cursus krijg je je eigen mes! In de vijfweekse cursus leer je 
omgaan met een mes, hoe maak je op een veilige manier vuur met slechts één grote vonk, hoe kun je 
droog slapen als je geen tent mee hebt en wat moet je eten als het bos geen supermarkt heeft? Op 
de website www.rootsinnature.nl/agenda  staat alles wat je moet doen voor je aanmelding. Dat kan 
t/m 10 augustus. De eerste middag start gepland op de eerste zaterdag na de schoolvakantie.  
 

Bijlage 

• Opgave zeskamp Wapserfeest 

• Zwemvierdaagse 
 
 
 
 

 

Datum Activiteit Groep 

9 juli Schoolmaatschappelijk werk in Wapse, 12.15-14.15 uur  

https://www.thuisleven.com/tips-tegen-de-zomerleesdip-gratis-download/
http://www.rootsinnature.nl/agenda


 
 
 
 

 
 

 

10 juli Juf Bertina  Gr. 5/6 

11 juli MR 19.30 uur  

17 juli  Musical gr. 8  

18 juli Afsluitingsfeest school, informatie volgt spoedig  

21 juli t/m 2 
sept.  

Zomervakantie  

3 sept.  Start schooljaar Alle groepen 

7 sept.  Nieuwsbrief sept.   

 

 

 

 

 

 


