
  

 

 

 

 

  

Beste ouder, verzorger, 
 
De kop is er weer af, we zijn het schooljaar 2018-2019 gestart. Gelukkig waren alle 
leerlingen maandag weer gezond op school. Een speciaal welkom voor onze 
nieuwe leerlingen. We wensen hen veel plezier bij ons op school! 
Jammer genoeg waren niet alle leerkrachten weer gezond op school, zie verder 
informatie verderop in deze nieuwsbrief. We wensen alle leerkrachten die nog 
niet volledig konden beginnen veel sterkte met het herstel.  
We hopen dat u ook allemaal een goede vakantie heeft gehad en we gaan er met 
z’n allen een mooi schooljaar van maken.  
 
In deze eerste weken is erin alle groepen veel aandacht voor de groepsvorming. 
Alle leerkrachten zetten in op groepsvormende activiteiten, zodat de groep een 
(h)echte groep gaat worden.  
 
Misschien overbodig om te vermelden, als er zaken zijn die u wilt bespreken, 
vragen hebt, opmerkingen (zowel positief als verbeterpunten) dan zijn die altijd 
welkom. U kunt uiteraard bij de leerkracht terecht, maar de deur van het kantoor 
van Margreet staat ook altijd open, mocht er iets te bespreken zijn, wees welkom! 
We blijven met z’n allen altijd in ontwikkeling en dus alle feedback is welkom.  
 
Er zijn wat wijzigingen in MR en OWG. In de volgende nieuwsbrief zal de OWG en 
de MR een stukje schrijven.  
 
Onderwijsteam Singelier/Ten Darperschoele 

Agenda 

11-12-13 sept: 

schoolkamp groep 8 

 

 

 

September 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

0521-591257 

singelier@talentwesterveld.nl 

www.desingelier.nl   
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Begeleiden bij BOUW! 
Ook dit schooljaar gaan we in de groepen 3, 4 en 5 met een aantal leerlingen werken met het 
computerprogramma BOUW! Dit is een online programma waarbij leerlingen extra oefenen om vlot 
te leren lezen. Ze moeten hierbij individueel begeleid worden door een tutor. De tutor kan een 
volwassene of een ouder kind zijn. De leerlingen kunnen thuis en op school oefenen. 

Algemene informatie: 
https://www.lexima.nl/dyslexiesoftware/bouw 
Demo:  
https://www.bouwtutorlezen.nl/course/view.php?id=9 

We zijn op zoek naar vrijwilligers die per keer 2 leerlingen elk een kwartier willen begeleiden met het 
programma op de computer. De oefenmomenten zijn maandag en/of woensdag van 13.30 tot 14.00 
uur. In september zullen de ouders van de leerlingen die BOUW! (gaan) doen worden geïnformeerd 
en zal een korte informatiebijeenkomst worden gepland voor ouders en begeleiders. Hiervan wordt u 
later persoonlijk op de hoogte gesteld. 
Wilt u twee leerlingen begeleiden op beide of één van de genoemde momenten, laat het ons dan 
weten! We zijn erg blij met uw hulp. U kunt dit doorgeven aan de leerkracht of mailen naar Lydia 
Klerks (l.klerks@talentwesterveld.nl). 

 
Parro als communicatiemiddel 
Afgelopen jaren hebben we foto’s en zaken uit de klas 
gedeeld met Klasbord en via mail in Parnassys. Omdat we 
graag al onze communicatiemiddelen via Parnassys (ons 
leerlingvolgsysteem) willen laten lopen, zijn we gestart met 
Parro. Parro is nl. een communicatieprogramma van 
Parnassys. Parro is een app voor op de telefoon. In de bijlage 
vindt u meer informatie.  
Omdat Parro ook nieuw voor ons is, moeten wij ook nog even wennen hieraan. De komende weken 
gaan alle teamleden zich hierin verdiepen.  
Met Parro kunnen, net als bij klasbord, foto’s en wetenswaardigheden van de klas gedeeld worden. 
Maar met Parro kunnen ook de oudergesprekken eenvoudiger ingedeeld worden en kunt u zich 
makkelijker inschrijven. Parro is dus veel uitgebreider dan Klasbord en helemaal AVG proof.  

Sommige ouders hebben al een uitnodiging gehad om zich aan te melden. Andere ouders 
krijgen deze zo spoedig mogelijk.  
Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht bij de leerkracht.  
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Afwezige leerkrachten 
Juf Jeanette 
Helaas gaat het met juf Jeanette nog niet zoals het moet, zodat ze ook verantwoord voor de groep 
kan staan. Juf Merle blijft nog steeds de vervanging doen en zal dus 5 dagen in gr. 2/3 staan. Juf 
Jeanette is wel af en toe op school en als dit goed gaat zal ze dit uitbreiden. Als ze nu op school is, zal 
ze extra ondersteuning aan gr. 2/3 bieden. Als het de goede kant op gaat, dan zal ze af en toe ook 
weer lesgeven in de groep.  
 
Juf Cindy 
Het gaat gelukkig ook weer iets beter met juf Cindy. Ze kan haar tijden dat ze op school is, steeds 
meer uitbreiden. Als het nog beter gaat, zal juf Cindy ook weer af en toe een lesje geven in gr. 6/7. 
Zoals al bekend was, doet juf Samantha de vervanging. Tot die tijd staat juf Susanne op maandag en 
dinsdag voor gr. 6/7 en juf Samantha op woensdag, donderdag en vrijdag.  
Als juf Cindy nu op school is, zal ze extra ondersteuning aan gr. 6/7 bieden.  
 
Meester Robert 
Helaas heeft meester Robert zich in de vakantie niet weer genoeg op kunnen laden om weer voor de 
klas te staan/aan het werk te gaan. De komende tijd heeft hij rust nodig en zal dus niet voor gr. 7/8 
staan. De ouders, verzorgers van gr. 7/8 zijn al op de hoogte gesteld via de mail. Hoe lang het gaat 
duren weten we natuurlijk niet, maar we wensen hem een goed herstel toe de komende tijd. Het 
kamp van gr. 7/8 is daarom ook uitgesteld.  
T/m 5 okt. staande de volgende vervangers voor de groep (hierna wordt gekeken hoe het gaat met 
meester Robert en of de vervanging nog langer moet duren): 
Maandag en dinsdag: Juf Valerianne de Lange (maandag as juf Bertina, omdat dat al zo gepland was). 
Woensdag t/m vrijdag: Juf Petra Haanstra.  
De leerlingen van gr. 7/8 hebben inmiddels kennisgemaakt met de vervangende leerkrachten.  
We zijn blij dat we voor de komende weken invallers hebben kunnen vinden, want zoals u in het 
nieuws wellicht ook meegekregen heeft, het is een lastige klus om bevoegde leerkrachten te vinden.  
 
Werkdrukgelden 
Zoals al eerder vermeld in de nieuwsbrief van juli, heeft het team gekozen om de extra 
werkdrukgelden in te zetten voor een administratiedag. Juf Samantha (zolang juf Cindy nog ziek is, 
zal meester Tim dit doen) staat af en toe in een andere groep. Wanneer dat zo is, staat iedere maand 
in de agenda van de nieuwsbrief.  
 
Extra formatie 
Door een extra bekostiging m.b.t. de kleine scholentoeslag konden we nog een extra leerkracht voor 
ongeveer 1,5 dag aannemen. Deze uren worden besteed om kinderen extra te kunnen 
ondersteunen, eventueel buiten de groep. Deze uren gaat juf Samantha ook doen, naast haar uren 
van de werkdrukgelden. Zolang juf Samantha nog voor juf Cindy invalt, zal ze deze uren samen 
invullen met juf Antje v/d Berg.  
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 

AVG 
Zoals al eerder in de nieuwsbrief vermeld is, was Stichting Talent druk bezig om ook alles AVG proof 
te krijgen. Dat is inmiddels gelukt.  
Via de link: https://www.talentwesterveld.nl/stichting-talent/beleid/ is hier meer informatie over te 
vinden.  
In de bijlage vindt u een informatie- en toestemmingsformulier. Wilt u dit tekenen, voor elke 
zoon/dochter één. De kinderen krijgen het vandaag ook op papier mee en deze kunt u invullen en bij 
de leerkracht weer inleveren. 
 
Herhaalde oproep werkgroep nog mooier onderwijs 
Inmiddels hebben twee ouders zich aangemeld, maar het zou fijn zijn als er nog wat enthousiaste 
ouders in deze werkgroep plaats willen nemen. Wij vinden het fijn om samen met ouders het 
onderwijs te ontwikkelen.  
In de nieuwsbrief van juli 2018 was te lezen:  
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 (schooljaar 2018-2019) 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”.  
 
Splitsing gr. 1, gr. 2, gr 3 op dinsdag- en woensdagochtend 
Zoals al eerder gemeld is, wordt gr. 1, gr. 2 en gr. 3 op de dinsdag- en woensdagochtend gesplitst. 
Alle leerlingen van groep 2 kunnen dan naar het lokaal tegenover de Peuterspeelzaal gebracht 
worden, waar juf Willie gr. 2 lesgeeft. De jassen mogen daar ook opgehangen worden.  
Gr 1 krijgt les van meester Freek (de dinsdagen in sept. heeft meester Freek nog studie en vervangt 
juf Samantha) in hun eigen lokaal (lokaal gr. 1/2) en gr. 3 krijgt les van juf Merle, ook in hun eigen 
lokaal (lokaal gr 2/3). 
 
Data schooljaar 2018-2019 
Per abuis was de data van het schoolreisje van gr. 4 vergeten. Zij gaan op dezelfde dag als gr. 2/3, op 
20 juni. In de bijlage nogmaals de belangrijke dat van dit schooljaar.  
 
Data verschijnen nieuwsbrief schooljaar 2018-2019 
7 september 
5 oktober 
2 november 
7 december 
11 januari 
8 februari 
8 maart 

https://www.talentwesterveld.nl/stichting-talent/beleid/


 
 
 
 

 
 

 

12 april 
10 april 
7 juni 
5 juli 
 
Scala Kinderkrant 
Uw kind krijgt deze week de Scala Kinderkrant mee naar huis. Scala Centrum voor de Kunsten biedt 
lessen en cursussen op het gebied van muziek, dans, theater, beeldende kunst en media en is 
werkzaam in de gemeenten Meppel, Hoogeveen, Steenwijkerland, De Wolden, Westerveld en (deels) 
Staphorst en Weststellingwerf.  
Nu het cultuurseizoen weer is begonnen vraagt Scala aandacht voor de lessen en cursussen die zij 
aanbieden. Voor kinderen die nog niet weten wat ze het allerleukste vinden heeft Scala de 
Kunstproeverij. 
Voor een bedrag van € 26,- kunnen kinderen van groep 3 t/m 8 van de basisschool tussen 17 t/m 29 
september vier lessen naar keuze volgen bij Scala. Wil een kind graag dansen dan kan het diverse 
dansstijlen uitproberen. Houdt hij of zij van knutselen dan komen alle beeldende materialen, van 
potlood tot klei aan bod. Elk kind kan proeflessen volgen op verschillende instrumenten. Maar ook 
een piano-, schilder-, toneel- én dansles is mogelijk. Want welke lessen het kind wil uitproberen, dát 
bepaalt hij of zij helemaal zelf!  
Scala hoopt op deze manier heel veel kinderen (en hun ouders) te kunnen helpen hun talent en/of 
passie ontdekken. Na deze vier lessen is er de mogelijkheid om te stoppen of om in te schrijven voor 
de les of cursus naar keuze. Natuurlijk blijft het voor kinderen die al weten wat ze willen mogelijk om 
zonder te ‘proeven’ in te schrijven. Voor meer informatie, kijk in de Kinderkrant of op 
www.ontdekscala.nl  
 
Kidsrun Meppel 
Ook dit jaar heeft weer een ontwerpwedstrijd voor de medaille voor de Kidsrun plaatsgevonden. Het 
winnende ontwerp is van Mukdembu Wan van OBS Sprinkels te Meppel. Van het winnende ontwerp 
zullen ongeveer 300 exemplaren in samenwerking met 3Dkanjers geprint worden. Alle deelnemers 
aan de Kidsrun krijgen deze medaille. De Kidsrun van de Meppel City Run vindt dit jaar plaats op 
zondag 16 september. Voor kinderen in de onderbouw van de basisschool (tot en met groep 6) is een 
mooi parcours uitgezet door de binnenstad van 1000 meter. Kinderen in de bovenbouw van de 
basisschool (tot en met 12 jaar) kunnen meedoen met een wedstrijd over 2000 meter. Meedoen kost 
kost €3,-. Wil je meedoen? Schrijf je dan in via de website: http://meppelcityrun.nl/nl/sns-kidsrun/  
 
Bijlage 

• Informatie- en toestemmingsformulier AVG 

• Informatie Parro 

• Belangrijke data schooljaar 2018-2019 
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Datum Activiteit Groep 

10 sept.  Juf Bertina  Gr. 7.8 

11 sept.  Meester Tim voor juf Willie Gr. 1/2 

12 sept.  Meester Tim  Gr. 4 

13 sept.  Into nature, excursie Gr. 7/8 

17 sept.  Juf Bertina Gr. 1/2 

17 sept.  Ouderavond plusklas, desbetreffende ouders hebben 
uitnodiging gehad 

 

18 sept.  Meester Tim  Gr. 6/7 

18 sept.  Start plusklas  

19 sept.  Informatieavond alle groepen, informatie volgt nog  

20 sept.  Start plusklas  

21 sept.  Start plusklas  

24 sept.  Meester Tim Gr. 6/7 

25 sept.  Meester Tim Gr. 5/6 

27 sept.  Juf Bertina Gr. 6/7 

28 sept.  Schoolreisje Gr. 5/6/7 

1 okt.  Meester Tim voor juf Bertina Gr. 1/2 

5 okt.  Nieuwsbrief okt.   

5 okt.  Dag van de leraar  

 

 

 

 

 

 


