
  

 

 

 

 

  Beste ouder, verzorger, 
 
En zo heeft de maand april zich alweer aangekondigd op de kalender,  
hebben we alweer zomertijd en is het alweer bijna meivakantie. De  
leerlingen hebben van 19 april t/m 5 mei paas/meivakantie.  
Alle kinderen zijn dan vrij. We hopen op mooi weer.  
In de eerste week hebben de teamleden nog studiedagen. We gaan  
met het gehele Onderwijsteam twee dagen naar Wapserveen.  
Onderwerpen die deze dagen aan bod komen zijn o.a het  
schoolplan/schooljaarplan, bevindingen vanuit de audit bespreken, oudergesprekken 
en Kanjertraining. Ook is er tijd om als team te ontspannen en gezamenlijk gezellige 
activiteiten te doen, zo ontstaat er binnen het onderwijsteam nog meer binding.  
 
Op 22 maart was op beide scholen de audit. Zoals al eerder in een mail aan ouders, 
verzorgers vermeld, deze audit was niet beoordelend, maar ontwikkelingsgericht van 
opzet. We kijken als onderwijsteam terug op een goede audit, waar we mooie 
complimenten en bruikbare ontwikkelkansen hebben meegekregen.  
Een samenvatting van de bevindingen willen we graag met u delen. Deze vindt u in de 
bijlage. Het gehele auditrapport zal per school worden besproken met de MR.  
 
Onderwijsteam Singelier/Ten Darperschoele 
 
 
 
 
 
 

Agenda 

11-12-13 sept: 

schoolkamp groep 8 
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Contact 

0521-591257 

singelier@talentwesterveld.nl 

www.desingelier.nl   
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Samenwerking tussen de basisschool, buitenschoolse opvang (BSO) en Peuterspeelzaal (PSZ) 
Onze school werkt al samen met de PSZ en BSO van Kaka. We willen de komende jaren kijken hoe we 
deze samenwerking nog meer kunnen intensiveren. Onlangs is in een overleg afgesproken, het 
thema “zelfverantwoordelijkheid van leerlingen”, waar we als school ook mee bezig zijn, ook 
aandacht te geven op de BSO en PSZ. Af en toe zult u ook een stukje met informatie van de BSO en 
PSZ in onze nieuwsbrief vinden.  
 
In de bijlage vindt u het programma van BSO Kaka voor de meivakantie. Er staat in dat ze alle dagen 
op de Rozenbottel zijn, maar dat is niet juist. Zoals het nu lijkt, zijn ze alleen op dinsdag op de 
Rozenbottel en de andere dagen op de Singelier.  
Alle kinderen zijn welkom om zich op te geven voor een activiteit, dus niet alleen de kinderen die 
naar de BSO gaan. Meer informatie dus in de bijlage.  
 
Schoolzwemmen woensdag vanaf gr. 4 

Binnenkort gaat het schoolzwemmen weer van start. Het zwemmen is voor de groepen 4 
t/m 8, op woensdag en start op 8 mei. De leerlingen gaan met de bus naar Dwingeloo, 
om daar te zwemmen. Mocht het te koud zijn, dan beslist het zwembad dat de les niet 
doorgaat en wordt de school op de hoogte gesteld.  
 

 
Meester Robert 
Het gaat heel erg goed met Robert. Hij is alweer 3 hele dagen op school met zijn 
re-integratie bezig.  
Dit is op maandag, woensdag en vrijdag. Omdat hij ook het lesgeven weer op wil 
pakken is het volgende afgesproken. Robert zal op elke dag aan een groep 
verbonden zijn. Hij geeft dan sommige lessen in deze groep en/of gaat met 
groepjes leerlingen aan het werk. Dat is op maandag met gr. 5/6, op woensdag 
met gr. 4 en op vrijdag met gr. 6/7.  
Robert zal in mei een nieuwe knie krijgen. Hij wacht nog op de exacte datum van 
de operatie. Omdat deze operatie wel een paar maanden herstel vraagt, zijn de 
leerlingen en de ouders, verzorgers van gr. 7/8 al op de hoogte gesteld, dat 
Robert dit schooljaar niet meer voor gr. 7/8 zal staan. Gelukkig kunnen juf Tamira 
en juf Petra tot het einde van het schooljaar vervangen.  
We wensen Robert veel sterkte met de operatie en het herstel! 
 
Start lessen 
Even een kleine reminder. Om 8.25 uur gaat de schoolbel, dan gaan alle leerlingen naar binnen (gr. 
1/2 en gr. 2/3 mag al om 8.15 uur naar binnen). Vervolgens willen we graag om 8.30 uur met alle 
lessen starten. Het is fijn als er dan geen ouders, verzorgers meer in de klas zijn.  
 

  



 
 
 
 

 
 

 

Stichting Talent-10 jarig lustrum 
Op 1 april (geen grap) bestond Stichting Talent alweer 10 jaar. Dat is vorige week uitgebreid gevierd. 
Op 4 april gingen alle leerlingen van Stichting Talent met de bus naar Duinen Zathe. Het was een 
ontzettend leuke dag. Alle begeleiders bedankt! 
We willen via deze nieuwsbrief de organisatie bedanken, de feestcommissie heeft o.a. ervoor 
gezorgd dat de dag zeer geslaagd was! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Intern Ondersteuningsdocument (IOD) op de website 
Op de website vindt u het Intern Ondersteuningsdocument van ons onderwijsteam. Het opstellen en 
het kenbaar maken van dit document is een wettelijke verplichting. Inmiddels is dit document ook 
besproken en vastgesteld binnen de MR van de school.  
Het Intern Ondersteuningsdocument beschrijft de wijze waarop de begeleiding van de leerlingen op 
obs De Singelier en obs Ten Darperschoele is vormgegeven. Het is bedoeld voor ouders, verzorgers, 
externen en (nieuwe) collega’s. In drie hoofdstukken worden de context, de inhoud en de organisatie 
van de (extra) ondersteuning uiteengezet. Er wordt ingegaan op de mogelijkheden die onze scholen 
kunnen bieden om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te begeleiden, evenals de grenzen 
aan deze begeleiding.  
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met Margreet Langen of Lydia 
Klerks. 
Via de volgende link komt u bij het IOD op de website:  
https://desingelier.talentwesterveld.nl/de-school/protocollen-2/  
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Uitleg Cito scores 
Een aantal ouders heeft gevraagd om de uitleg van de scores die wordt gebruikt voor de Cito-
uitslagen. Hieronder vindt u een verkorte uitleg. Wij werken op school met de waarde I t/m V. Cito 
werkt met een landelijk gemiddelde, hier zijn dus de scores op gebaseerd. Als school kijken we ook 
vooral naar de groei van leerlingen, dus we kijken meer naar het individu.  
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd bij de leerkracht terecht.  
 

 
Gezonde traktatie 
Als een leerling jarig is, is het natuurlijk leuk dat hij/zij op school mag trakteren. 
Kinderen krijgen al snel 25 traktaties per jaar, wilt u er daarom voor zorgen dat 
dit een gezonde traktatie is.  
 
 
22 mei ouderavond 
Zet alvast in uw agenda, op 22 mei is er een ouderavond gepland, georganiseerd door de Werkgroep 
Mooi onderwijs. Meer informatie volgt spoedig. Aanmelden kan via Parro.  
 
 



 
 
 
 

 
 

 

Schoolfotograaf 
Op maandag 13 mei komt de schoolfotograaf. De volgende foto’s worden gemaakt: 
Broertjes, zusjes 
Alleen 
Groepsfoto 
Wilt u broertjes/zusjes die niet op school zitten, ook graag met broertje/zusje die op school zitten, op 
de foto laten gaan, dan bent u van harte welkom om 8.30 uur op school.  
We zijn nog op zoek naar twee (klassen)ouders die willen helpen met de organisatie tijdens de dag. 
Wilt u wel helpen, dan kunt u dit bij de leerkracht of Margreet aangeven. Alvast bedankt! 
 
Survival cursus Roots In Nature: start 11 mei 2019 
In mei kun je weer het bos in met Evan van Roots In Nature. Gedurende vijf opeenvolgende 
zaterdagen leer je van alles over de natuur. Het gaat niet alleen maar over het overleven in het bos, 
maar ook over dat wat er allemaal leeft, en hoe belangrijk dat is voor de natuur en daarom natuurlijk 
ook voor ons als mens. Wat kun je bijvoorbeeld allemaal vinden onder een stuk schors, en waarom is 
elk dier, hoe groot of klein dan ook belangrijk voor de cyclus van het bos/de natuur? In de lente zijn 
er ook een hele boel blaadjes die je kunt eten. Denk hierbij aan het verse groene loof van eiken, 
beuken en berken. Je kunt hier lekkere salades of sauzen mee maken. Dit en nog veel meer leer je in 
de aankomende cursus. Lijkt het je leuk om mee te doen? Kijk dan snel op de website: 
www.rootsinnnature.nl 
 
Bijlage 

• Samenvatting bevindingen audit 22 maart 2019 

• Activiteiten meivakantie BSO Kaka 

• Nieuws van de Schaapskudde 
 
 
 
 
 

 

Datum Activiteit Groep 

11 april  Eerste workshop theater Gr.3/4 en gr. 5/6 

11 april Brugklastraining  Gr. 8 

11 april Juf Cindy Gr 6/7 

11 april  Meester Freek  Gr. 4 

12 april Koningsspelen in Diever Alle groepen  

12 april  Opening nieuwe dorpshuis Diever  

15 april Juf Bertina Gr. 1/2 

15 april  Schoolmaatschappelijk werk in Wapse 12.15-15.15 uur  

15 april  Excursie met boswachter Gr. 4 

15 april Bureau Halt informatie Gr. 7/8 

http://www.rootsinnnature.nl/
http://www.rootsinnnature.nl/


 
 
 
 

 
 

 

16 april Plusklas gr. 7/8 (enkele kinderen)  

17 april Herdenking onderduikershol Gr. 8 

18 april Brugklastraining Gr. 8 

18 april Juf Cindy Gr. 1/2 

18 april Paasactiviteiten Alle groepen 

19 april t/m    
5 mei  

Paas-/meivakantie Alle groepen vrij 

27 april Oud papier  

8 mei t/m 10 
mei 

Eindtoets Route 8 Gr. 8 

8 mei Meester Gerhard  Gr. 6/7 

9 mei  Juf Bertina Gr. 4 

9 mei  Juf Cindy Gr. 2/3 

10 mei  Voorstelling de Wolf is terug Gr. 4 en gr. 5/6 

10 mei Nieuwsbrief mei  

10 mei Plusklas gr. 5/6 (enkele kinderen)  

13 mei  Schoolfotograaf  

13 mei Juf Bertina  Gr. 1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 


