
  

 

 

 

 

  Beste ouder, verzorger, 
 
De herfst is begonnen. We hebben al wat herfstdagen erop zitten  
qua weer, maar gelukkig laat het weer ons er geleidelijk aan wennen. 
Afgelopen weekend en komend weekend wordt het nog mooi weer.  
Fijn dat we nog even van de zon kunnen genieten, voordat we echt de koudere dagen 
ingaan. Nu de dagen kouder worden, doen we de deuren van de ingangen van de 
school niet meer op de haak. We willen niet ongastvrij overkomen, maar we willen 
graag aan het milieu denken.  Dus we willen de kou graag buiten houden. Dus kom 
gerust binnen, ook al staat de deur niet open.   
We gaan ook richting de herfstvakantie. De groepen hebben hun draai gevonden en in 
de klassen zijn de regels en routines weer een gewoonte geworden. Dat is natuurlijk 
heel erg fijn. Een goede sfeer in de groep zorgt voor een fijn leerklimaat.  In alle 
groepen worden de regels en afspraken van de Kanjertraining regelmatig met elkaar 
geoefend en we hopen dan ook dat iedere leerlinge met heel veel plezier naar school 
gaat. Mocht u toch ervaren dat dit misschien voor uw zoon/dochter iets minder is, kom 
dan gerust bij de leerkracht. We doen ons best om alles te zien, maar soms lukt dat niet 
altijd.  
We wensen iedereen alvast een fijne herfstvakantie toe! 
 
Mede namens Onderwijsteam Singelier/Ten Darperschoele, 
Margreet Langen  
 
Kinderen halen en brengen met de auto 
Nog even ter herinnering de afspraken die gelden voor het brengen en halen van 
kinderen met de auto:  
Tijdens de start en het einde van de schooldag geldt er een eenrichtingsverkeer in de 
Schipper. Dit om gevaarlijke situaties te voorkomen. We vinden het fijn dat iedereen 
zich hieraan houdt. Let wel op, fietsers (dus ook de leerlingen van onze school) mogen 
wel van de andere kant aan komen fietsen. Het is fijn als iedereen stapvoets bij de 
school en in de Schipper rijdt. Dan kunnen ongelukken voorkomen worden. Het is 
verstandig om alleen in de parkeervakken te parkeren, dit zorgt voor meer overzicht. Er 
zijn ook nog parkeervakken schuin achter de school aan de kant van de landerijen. Wilt 
u toch persé in de Schipper parkeren om wat voor reden dan ook, dan is het fijn dat u 
rekening houdt met de bewoners. Het is bij de wet verboden om voor een in- of uitrit 
te parkeren. Dit gebeurt heel af en toe wel en dan kunnen deze bewoners niet van hun 
eigen oprit af. Dat kan toch zeker niet de bedoeling zijn.  

Wilt u niet uw auto parkeren in het ronde cirkeltje achter de 
parkeerplaatsen bij de school. Dit zorgt voor hele onoverzichtelijke 
situaties. Laatst werd er bijna een leerling aangereden met een auto. 
Gelukkig liep dit goed af. Het is fijn als we met z’n allen ervoor zorgen 
dat de veiligheid gewaarborgd wordt! 

Agenda 

11-12-13 sept: 

schoolkamp groep 8 

 

 

 

Oktober 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

0521-591257 

singelier@talentwesterveld.nl 

www.desingelier.nl   
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Oud papier  
De afgelopen periode hebben we regelmatig vragen gekregen over wat de Oud Papier Commissie 
nou daadwerkelijk inhoudt en wat er gebeurt met het geld dat wordt opgehaald. 
Het oud papier project is een ouderinitiatief en staat geheel los van de school. Wij zijn 
zelfverantwoordelijk voor de aanvraag en uitvoering van onze vergunning, onze planning, werving 
van vrijwilligers, financiën, advertenties en besteding van de opbrengsten.  
Zes keer per jaar rijden wij met een enthousiaste groep vrijwilligers onze routes.  
Ons doel is om alle inkomsten direct ten goede te laten komen aan alle leerlingen van De Singelier. 
Jullie kinderen dus. Dit kan op vele manieren tot uiting komen. Elke groep heeft een budget 
toegewezen gekregen vanuit de opbrengst. Hiermee kan de groep naar gelang aankopen doen voor 
goederen welke in de klas gebruikt kunnen worden. Daarnaast is het mogelijk dat een groep een 
specifieke wens heeft. Ook hiervoor hebben wij een aanvullend budget opgesteld. 
Behalve de budgetten zijn we zelf ook actief om te kijken waar de opbrengst het effectiefst ingezet 
kan worden. Zo hebben we de jaarafsluiting 2017/2018 gesponsord en zijn we momenteel het 
buitenspeelgoed aan het inventariseren en waar nodig vervangen. Ook zijn er plannen voor het 
bouwen van een ruimte waar dit netjes opgeborgen kan worden. Tevens willen we gaan kijken of we 
dit schooljaar een bijdrage kunnen gaan leveren ten behoeve van het schoolplein.  
Het enige dat af toe moeizaam verloopt is de werving van genoeg vrijwilligers. Wij hebben daarop 
besloten dat we gaan werken met een jaarplanning op basis van uitschrijving vanaf januari. Zodra de 
data voor 2019 bekend zijn zullen de kinderen een briefje meekrijgen 
met daarop de (slechts) 6 data voor 2019. Aan jullie de vraag deze in te 
vullen en aan te kruisen welke data je niet mee kunt rijden. 
Aangenomen wordt dan dat op de overige data we je kunnen inplannen 
als vrijwilliger. Zodra de jaarplanning gereed is zal deze gepubliceerd 
worden. Als elke ouder slechts 1x mee zou rijden dan is de planning al 
meer dan rond. 
Mochten jullie nog vragen hebben in de toekomst of je bij voorbaat aan 
willen melden als vrijwilliger, dan kunnen jullie ons direct bereiken per 
e-mail. 
 
Met vriendelijke groet, 
Commissie Oud Papier 
oudpapierds@desingelier.nl 
  
Gezamenlijke ouderavond donderdag 18 okt. 2018, u komt toch ook! 

In de bijlage vindt u de uitnodiging van de gezamenlijke ouderavond. 
Het thema van deze avond: 
 

"Samenwerken met ouders om zo het beste uit alle 
leerlingen te halen." 
 
De avond start om 19.45 uur met een inloop. Tijdens deze inloop 
kunnen eventuele vragen aan de OR/MR TDS (Ten Darperschoele) of 



 
 
 
 

 
 

 

OWG/MR DS (De Singelier) gesteld worden over de stukken. Om 20.00 uur start de thema-avond. 
Een week van tevoren zullen de stukken van de OR/MR TDS en OWG/MR DS aan iedereen per mail 
gestuurd worden.  
Wij vinden het fijn om te weten hoeveel ouders/verzorgers er ongeveer komen. U kunt zich 
aanmelden via Parro of bij de leerkracht aan te geven of u komt, aanmelding via mail mag ook.  
We hopen u graag te zien! 
 
Plusklas Stichting Talent Westerveld 
Met de invoering van passend onderwijs heeft ook het passend onderwijs aan (hoog)begaafde 
kinderen meer aandacht gekregen. Zo ook bij Stichting Talent Westerveld! 
De stichting heeft vorig schooljaar het initiatief genomen om bovenschoolse plusklassen op te zetten. 
Dit wil zeggen dat alle scholen binnen Stichting Talent Westerveld kinderen kunnen aanmelden voor 
de plusklassen. Deze aanmelding geschiedt door de IB’ers van de scholen, in samenspraak met de 
meer- en hoogbegaafdheidcoördinatoren, de leerkrachten en de ouders. 
Dit schooljaar zijn we van start gegaan met twee plusklassen voor de kinderen van groep 5/6 en twee 
voor de kinderen van groep 7/8. De aangemelde kinderen bezoeken één ochtend in de week een 
plusklas. Deze is gevestigd in een lokaal in obs De Hoekstee in Vledder. De groepen worden begeleid 
door juf José Meijer. Ouders zorgen zelf voor vervoer hier naartoe.  
 
De plusklas is bedoeld voor “slimme” kinderen die meer willen of meer nodig hebben. Méér plezier, 
méér inzicht in zichzelf, méér kennis over denken en leren en méér uitdaging.  
De Plusklas is een aanvulling op wat er op school gebeurt. De kinderen van de plusklassen kunnen 
meer aan dan het reguliere onderwijsaanbod hen vaak biedt. De kinderen beschikken veelal over een 
onderzoekende houding en een creatief denkvermogen. In een plusklas kunnen deze kinderen leren 
op een manier die bij hen past. Ook ontmoeten ze ‘peers’, ontwikkelingsgelijken aan wie ze zich 
kunnen spiegelen.  
 
In De Plusklas wordt er aandacht besteed aan verschillende soorten denkvaardigheden en het 
toepassen daarvan. Daarnaast is er aandacht voor de ‘mindset’, filosoferen, het leren-leren, het 
creatief denken en natuurlijk ook aan cognitief uitdagende opdrachten.  
Per periode werken we aan een thema. Aan de uitvoering van deze thema’s worden duidelijke eisen 
gesteld. Daarnaast stellen de kinderen ook eigen doelen waarmee ze aan de slag gaan.  
Ons doel is om deze kinderen zo uit te dagen dat ze het plezier in school behouden en hen 
medeverantwoordelijk te maken voor hun eigen groei (mindset)!  
Wilt u meer informatie over de plusklas? Neem dan gerust contact op met José Meijer 
j.meijer@talentwesterveld.nl  
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

Schoolmaatschappelijk werk 
In de bijlage vindt u informatie over schoolmaatschappelijk werk en contactgegevens van de 

schoolmaatschappelijk werkster; Melissa Jansma.  

Trainingen Welzijn Mensenwerk 
Vanuit Welzijn MensenWerk Westerveld worden ook dit 
schooljaar weer gratis trainingen aangeboden voor leerlingen 
op de basisschool.   

 
KIES-training 4 t/m 6 jaar en KIES-training 6 t/m 8 jaar 
De KIES-trainingen zijn spel- en praatgroepen voor kinderen in echtscheidingssituatie. Er zijn 
trainingen voor twee leeftijdscategorieën. Eén voor kinderen van 4 t/m 6 jaar en één voor kinderen 
van 6 t/m 12 jaar. De groep komt 8 keer bij elkaar gedurende 1 uur onder schooltijd met maximaal 8 
kinderen. Er worden verschillende manieren gebruikt, zoals een spel, vragenkaartjes, werkbladen, 
tekenen, om onderwerpen die met scheiding te maken hebben aan bod te laten komen. Het hele jaar 
door kan er worden aangemeld en de groep kan starten als er voldoende aanmeldigen zijn 
binnengekomen. Is de groep vol, dan komt uw kind op de wachtlijst voor de volgende groep. Tijdens 
de schoolvakanties liggen de groepen stil. Er zijn geen kosten aan verbonden. 
Opgave kan via de schoolmaatschappelijk werker (Melissa Jansma) op school. U kunt dan een 
aanmeldingsformulier invullen (van beide ouders is toestemming nodig). U kunt ook direct contact 
opnemen met: Mara Denkers m.denkers@welzijnmw.nl (telefoon: 06-24917441) of Ellen Dekker 
e.dekker@welzijnmw.nl. (telefoon: 06-22680572). Kijk voor meer informatie op: www.welzijn.nl/kies 
of lees de folder in de bijlage van deze nieuwsbrief.  
 
SOVA-training 
Wanneer je over goede sociale vaardigheden beschikt, ben je in staat om op een goede manier met 
jezelf en andere mensen om te gaan. Welzijn Mensenwerk biedt kinderen in de groepen 5 t/m 8 de 
mogelijkheid om een training sociale vaardigheden te volgen. Door middel van verschillende 
werkvormen bouwen kinderen tijdens de training meer weerbaarheid en zelfvrertouwen op en 
ontdekken ze hun kracht en mogelijkheden. In een groep zitten 8 tot 12 kinderen van verschillende 
leeftijden. Het zijn 8 lessen van 1 uur en er zijn geen kosten aan verbonden. 
Voor informatie en opgave kunt u terecht bij Mara Denkers m.denkers@welzijnmw.nl (telefoon: 06-
24917441) of Ellen Dekker e.dekker@welzijnmw.nl. (telefoon: 06-22680572). In de bijlage van deze 
nieuwsbrief treft u de folder van de SOVA-training. 
 
Nieuws beweegcoaches 
Nationale Sportweek Westerveld van start (15-29 september) Van 15 tot en met 29 september 
houden totaal 10 sportclubs uit Westerveld open trainingen of verzorgen sportclinics, met als doel 
sporten en bewegen te promoten voor sportclubs. Een perfecte kans voor jong en oud om 
gemakkelijk nieuwe sporten uit te proberen bij een sportclub en samen sportplezier te beleven. 
Jeugd én volwassenen kunnen hieraan gratis meedoen! Voor de exacte dagen, tijden, sporten en 
locaties zie de Facebook-pagina van de Beweegcoaches Westerveld, of ga naar 
www.gemeentewesterveld.nl/nationalesportweek<http://www.gemeentewesterveld.nl/nationalesp
ortweek>  

mailto:m.denkers@welzijnmw.nl
mailto:e.dekker@welzijnmw.nl
http://www.welzijn.nl/kies
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Survivalcursus Root In Nature (3 oktober-7 november) Wegens grote belangstelling bied Roots In 
Nature een tweede survivalcursus aan in het najaar. Lijkt het je leuk om mee te doen? Je leert onder 
andere hoe je vuur moet maken met alleen maar een vonk van een magnesium stick. Ook leer je hoe 
je een echte waterdichte hut moet maken met takken en bladeren. Verder behandelen we eetbare 
planten en een stukje eerste hulp bij ongelukken. Als je de cursus veilig en goed afrond krijg je, je 
eigen mes mee naar huis. Bij twijfel wordt er eerst met je ouders overlegt. De cursus loopt van 3 
oktober tot en met 7 november op de woensdag middag vanaf 14.00 uur. In de herfstvakantie ben je 
vrij. Kijk voor meer informatie en om je aan te melden op 
www.rootsinnature.nl<http://www.rootsinnature.nl>  
 
Schoolkorfbaltoernooi (10 oktober) 
Op 10 oktober vindt het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi weer plaats. Ook dit jaar is het weer op het 
korfbalveld in Uffelte (tegenover de Oosterveldschool). We rekenen op veel deelname, zodat we er 
een sportief en gezellig evenement van kunnen maken. Geef je op via je eigen basisschool vóór 20 
september en kom meedoen met een team van je school. We beginnen om 14:30 uur, dus zorg dat je 
er dan bij bent! 
 
Aanwezigheid (school)sporttoernooien 
Als school vinden wij sport belangrijk. We proberen de 
leerlingen te stimuleren om aan zoveel mogelijk diverse 
(school)sporttoernooien mee te doen. Ook proberen we 
altijd om te komen kijken en de leerlingen die meedoen aan 
te moedigen. Helaas lukt dit niet altijd. Aan het begin van het 
schooljaar hebben wij onze jaarplanning al vastgesteld. De 
toernooien worden later pas bekend gemaakt. Soms valt een 
activiteit, bijvoorbeeld een vergadering tegelijk met een 
sporttoernooi. Dan is er helaas niemand van het team in de gelegenheid om aan te komen moedigen 
tijdens het toernooi. We vinden het geen reden om helemaal niet mee te doen aan dit 
desbetreffende sporttoernooi. We zijn blij met alle ouders/verzorgers die altijd weer willen helpen. 
Bedankt alvast! 
 
Wijzer met je geld Westerveld 
“Soms is het moeilijk om rond te komen. U komt misschien in aanmerking voor ondersteuning. 
We helpen u graag met regelingen, toeslagen en tegemoetkomingen in Westerveld, zodat u wijzer 
met uw geld om kunt gaan!.... hier begint de flyer van de Gemeente Westerveld mee. Meer 
informatie hierover vindt u in de bijlage.  
 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

Kinderboekenweek 2018  
De Kinderboekenweek bestaat al sinds 1955. Het thema dit jaar is: “Vriendschap, Kom erbij”. 
De Kinderboekenweek is ontstaan om het lezen bij kinderen te bevorderen. Bibliotheken en 
boekwinkels besteden hier ook extra aandacht aan. 
Als school doen wij dit ook. Tijdens de opening, op woensdag 3 oktober, is er voorgelezen uit één van 
de boeken, behorende bij de Kinderboekenweek en er is stil gestaan bij wat vriendschap betekent 
voor jezelf en anderen. 
In school zijn meerdere hoeken te zien met de boeken, die bij het thema horen. 
Vrijdag voor de herfstvakantie wordt de Kinderboekenweek weer afgesloten. Elke groep verzorgt dan 
een presentatie over één van de boeken van de Kinderboekenweek. 

 
Boeken Kinderboekenweekgeschenk 2018 
 
 

 

Vriendschapsbandjes maken 
Kom tijdens de kinderboekenweek met je beste vriendjes naar de bibliotheken in Westerveld om 
vriendschapsbandjes te maken. 
Bibliotheek Vledder - dinsdag 9 oktober 15.00 - 16.00 uur 
Bibliotheek Havelte - woensdag 10 oktober 15.00 - 16.00 uur 
Bibliotheek Dwingeloo - woensdag 10 oktober 15.00 - 16.00 uur 
Bibliotheek Diever - donderdag 11 oktober 15.00 - 16.00 uur 
 
Bijlage 

• Uitnodiging ouderavond 18 okt.  

• Sova training 

• Kies, flyers 

• Schoolmaatschappelijk werk 

• Wijzer met je Geld, Westerveld 

• Flyer DOS 



 
 
 
 

 
 

 

• Techniek tastbaar 

• Dierkeuring voor gr. 7/8 Terra Meppel 
 
 
 
 

 

Datum Activiteit Groep 

8 okt.  Schoolmaatschappelijk werk te Diever, 12.15-14.15 uur  

9 okt.  Theaterworkshop 6/7 en 7/8 

9 okt.  Plusklas sommige leerling uit 7/8   

10 okt.  Meester Tim Gr. 4 

10 okt.  Bezoek Pasmanshuus Gr. 4 

11 okt.  Juf Bertina Gr. 7/8 

11 okt.  Meester Tim  Gr. 2/3 

12 okt.  Geen plusklas sommige leerlingen uit gr. 5/6   

15 okt.  Juf Bertina Gr. 1/2  

15 okt.  Schoolmaatschappelijk werk te Wapse, 12.15-14.15 uur  

16 okt.  Geen plusklas sommige leerlingen uit gr. 7/8   

17 okt.  Meester Tim  Gr. 5/6  

18 okt.  Gezamenlijke (TDS en DS) Ouderavond: Samenwerken 
met ouders (opgave via Parro) 19.45 uur inloop 

 

19 okt.  Plusklas sommige leerling uit 5/6   

20 okt. t/m 28 okt.  Herfstvakantie  Alle groepen vrij 

29 okt.  Juf Bertina  Gr. 1/2 

29 okt.  GMR  

30 okt.  Plusklas sommige leerling uit 7/8  

31 okt.  Meester Tim Gr. 6/7  

1 nov.  Meester Tim  Gr. 7/8 

2 nov.  Plusklas sommige leerling uit 5/6  

2 nov.  Nieuwsbrief november  

 



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


