
  

 

 

 

 

  Beste ouder, verzorger, 
 
De zijn alweer een hele week naar school in het nieuwe jaar. 
Na een mooie afsluiting met het kerstfeest op school,  
konden alle leerlingen en teamleden genieten van een  
welverdiende kerstvakantie. OWG/OR en alle hulpouders  
bedankt voor jullie hulp tijdens alle kersactiviteiten. Ook de  
deco-commissie bedankt voor de mooie kerstsfeer in de hal. 
We wensen iedereen een heel fijn 2019!  
De wens van school:  
We maken er met z’n allen een heel mooi onderwijsjaar van!   
 
Na de kerstvakantie hebben we bijna iedereen, leerlingen en teamleden, weer gezond en 
wel op school mogen verwelkomen. Gelukkig is de griepgolf hier nog niet of misschien is 
deze wel heel snel aan ons voorbijgegaan. Laten we hopen dat het ook de komende tijd 
meevalt.  
 
Juf Cindy is weer volledig hersteld en is deze week weer begonnen met werken. Daar zijn 
we natuurlijk heel erg blij mee. Cindy doet de administratiedagen (uit de 
werkdrukgelden) en de extra ondersteuning voor diverse groepen. Ze is op dinsdag, 
woensdag en donderdag op school.  
Met meester Robert gaat het stapje voor stapje iets beter. Hij is vanaf volgende week 
alweer drie dagen op school, op maandag, woensdag en vrijdag van 8.30-11.00 uur. Hij 
ondersteunt dan in verschillende groepen. Verder gaat het nog niet zo goed met de 
knieën van Robert en in overleg met het ziekenhuis gaan ze kijken hoe ze dit kunnen 
oplossen. Misschien komt hier een operatie achterweg, maar dat is dus nog afwachten.   
We kunnen nog niet inschatten wanneer Robert weer volledig voor groep 7/8 zal staan. 
Dit weten we op dit moment niet. 
Met juf Jeanette gaat het ook steeds iets beter. Ze staat op dit moment op de 
donderdag- en vrijdagochtend voor de groep (met Merle op de achterhand). Als dit goed 
gaat wordt dit weer verder uitgebreid. We kunnen ook bij Jeanette nog niet inschatten 
wanneer ze weer volledig op donderdag en vrijdag de groep zal draaien.  
 
We wensen Jeanette en Robert veel sterkte met het herstel.  
 
Onderwijsteam Singelier/Ten Darperschoele 

Agenda 

11-12-13 sept: 

schoolkamp groep 8 

 

 

 

Januari 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

0521-591257 

singelier@talentwesterveld.nl 

www.desingelier.nl   
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Meester Freek geslaagd  
Freek is geslaagd voor Vakbekwaam Schoolleider. En hij is zelfs cum laude geslaagd. Heel knap 
gedaan! Het gehele nieuwe onderwijsconcept in Wapse is een onderdeel van zijn afstuderen 
geweest. Uiteraard feliciteren wij Freek van harte met deze prestatie namens het gehele 
onderwijsteam. 
 
 
 

 

 

 

 

Mijnbewijsstukken inlog voor ouders 
Mocht u geen mail hebben gehad m.b.t. informatie over inloggen voor Mijnbewijsstukken dan kunt u 
dat aangeven bij de leerkracht van uw zoon/dochter.  
Via deze inlog kunt een kijkje nemen in het digitaal portfolio van uw kind.  

Klassenouder en klaswhatsapp 
Iedere groep heeft een klassenouder en die ouder is ook lid van de OWG/OR. Deze klassenouder is 
o.a. het contact tussen de leerkrachten en de OWG/OR. Zo regelen klassenouders, in overleg met de 
leerkracht, bijvoorbeeld begeleiding en/of vervoer bij een activiteit. We zijn erg blij met deze 
klassenouders. Bedankt voor jullie inzet! 
De meeste klassenouders hebben er zelf voor gekozen om ook een klaswhatsapp aan te maken. Deze 
klaswhatsapp wordt niet vanuit school georganiseerd en staat dus volledig los van de school. De 
school zelf, communiceert niet via de klaswhatsapp. Communicatie van school gaat via Parro en 
Parnassys, of rechtstreeks/telefonisch contact met ouders, verzorgers.  
Soms wordt de klassenouder aangesproken op zaken die in de groep gebeuren, waar ouders, 
verzorgers het niet mee eens zijn. Soms gaat dit ook via de klaswhatsapp. We willen als school 
nogmaals benadrukken, als uw als ouder, verzorger het ergens niet mee eens bent, of wilt weten hoe 
iets zit, ga dan naar de leerkracht. Mocht u er niet 
uitkomen met de leerkracht of vindt u het moeilijk om 
zelf naar de leerkrachte te gaan, dan bent u ook altijd 
welkom bij Margreet (zoals ze zelf altijd aangeeft, haar 
deur staat altijd open om in gesprek te gaan). In overleg 
met elkaar komen we er vast samen uit. De regel is nog 
steeds, als we niets horen, kunnen we er ook niets aan 
doen.  
We waarderen het enorm als u langskomt om erover te 
praten. Samen kunnen we eventuele oplossingen 
bedenken/bespreken. Alvast bedankt voor uw 
samenwerking met ons! 



 
 
 
 

 
 

 

Mirte Idsinga uit gr. 6/7 wint Kinderkoken 2.0 van de gemeente Westerveld 
Mirte heeft afgelopen dinsdag de prijs, winnaar Kinderkoken 2.0, uit handen van wethouder Henk 
Doeven uitgereikt gekregen. Hier was RTV Drenthe ook bij aanwezig. De beelden werden live 
uitgezonden op RTV Drenthe. De radio is terug te luisteren via onderstaande link. Ongeveer na 7 
minuten is de prijsuitreiking te horen.  
https://www.rtvdrenthe.nl/radio/programma/131/Met-Judith-door-de-middag/aflevering/40355  
 
Het recept van Mirte komt op de menukaart van restaurant het Keerpunt te staan. En de klas van 
Mirte, gr. 6/7, mag naar restaurant het Keerpunt, daar krijgen ze een kookworkshop aangeboden.  
Verder komen alle winnende recepten in een kookboek. De zus van Mirte, Esmee, heeft ook 
meegedaan. Helaas niet gewonnen, maar alle leerlingen van gr. 5/6, waar Esmee inzit, krijgen ook 
allemaal een kookboek.  
Gefeliciteerd Mirte met je winnende recept! 

 
 
Voor het goede doel!!!! Rescue baby Gambia 
Beste ouders van de Singelier, 
 
Wie heeft er nog kraampakketten/ kraamspullen/ luiertjes over voor  
een goed doel? 
Het mogen aangebroken verpakkingen zijn... alles is welkom. 
Ik zorg ervoor dat het bij de organisatie komt. 
Ik ben Tanja Maree en mijn jongste zit in groep 5. Je mag het  
bij mijn huis afgeven:  
Sepiepenakkers 2, Diever, vlakbij de Singelier. 
 
Alvast bedankt.  
Groetjes Tanja 
 
 
 
 
 
 

https://www.rtvdrenthe.nl/radio/programma/131/Met-Judith-door-de-middag/aflevering/40355


 
 
 
 

 
 

 

 
Opendagen voor leerlingen van groep 7 en groep 8 
Binnenkort zijn er weer opendagen voor het voortgezet onderwijs. Tijdens deze dagen kunnen 
leerlingen en ouders, verzorgers zich oriënteren op het vervolgonderwijs.  
Enkele data: 
25 en 26 januari  Open dag Stad en Esch Meppel 
25 januari  Open dag Dingstede Meppel 
25 en 26 januari Open dag Terra College Meppel 
30 januari  Open dag Nassau College Penta Assen 
31 januari  Open dag Nassau College Beilen 
1 februari   Open dag Stad en Esch Diever 
8 februari  Open dag Nassau College Quintus Assen 
 
 
Kijk voor meer informatie en meer open dagen op de websites van de diverse scholen.  
 
Bijlage 

• Nieuwsbrief GGD/logopedie Mondademen 
 
 
 
 

 

Datum Activiteit Groep 

14 jan.  Juf Bertina Gr. 7/8 

14 jan.  Schoolmaatschappelijk Werk in Wapse 12.15-15.15 uur  

16 jan.  Juf Cindy Gr. 2 

17 jan.  GMR  

18 jan.  Plusklas gr. 5/6 (enkele leerlingen)  

18 jan.  Studiedag leerlingen vrij van gr. 1, 2 en 3 Gr. 1, 2, 3 

18 jan.  Juf Bertina Gr. 6/7 

21 jan.  Juf Bertina  Gr. 1/2 

21 jan.  Lessen brandveiligheid Alle groepen 

21 jan.  Schoolmaatschappelijk Werk in Diever 12.15-15.15 uur  

22 jan.  Plusklas gr. 7/8 (enkele leerlingen)  

23 jan.  Rova bezoek Gr. 6/7 

23 jan.  Juf Cindy Gr. 4 

24 jan.  Juf Cindy Gr. 2/3 

24 jan.  Workshop dans Gr. 1/2 en gr. 2/3 

25 jan.  Rova bezoek  Gr. 7/8 

25 jan.  Plusklas gr. 5/6 (enkele leerlingen)  

28 jan.  Juf Bertina  Gr. 1/2 



 
 
 
 

 
 

 

28 jan.  Voorstelling Bang mannetje  Gr. 1/2 en gr. 2/3 

28 jan.  Schoolmaatschappelijk Werk in Wapse 12.15-15.15 uur  

28 jan.  Werkgroep “Mooi onderwijs” 16.30-17.30 uur op school  

29 jan.  Juf Cindy Gr. 5/6 

29 jan.  Plusklas gr. 7/8 (enkele leerlingen)  

1 feb.  Plusklas gr. 5/6 (enkele leerlingen)  

4 feb.  Juf Bertina Gr. 1/2 

4 feb.  Schoolmaatschappelijk Werk in Diever 12.15-15.15 uur  

6 feb.  Juf Cindy Gr. 6/7 

6 feb.  MR 19.30-21.00 uur  

7 feb.  Juf Cindy Gr. 7/8 

7 feb.  Workshop dans Gr. 1/2 en gr. 2/3 

8 feb.  Plusklas gr. 5/6 (enkele leerlingen)  

8 feb.  Nieuwsbrief februari  

 

 

 


