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Beste ouders en verzorgers,  

De laatste nieuwsbrief voor de herfstvakantie begint. 

De eerste periode van dit schooljaar zit er bijna op. Wat is er hard gewerkt en in ontwikkeling op De 

Singelier! In deze periode zijn een aantal kinderen nieuw bij ons op school gekomen. Ook na de 

herfstvakantie zullen er nieuwe kinderen bij ons op school komen. Daar zijn we blij mee. We wensen 

hen en hun ouders een goede tijd toe op De Singelier. 

Start schooljaar 

De eerste weken hebben in het teken gestaan van groepsvorming, 

hiervoor hebben we gebruik gemaakt van de methode Kanjertraining. 

De nieuwe rekenmethode bevalt goed, hier en daar zijn we nog aan 

het kijken wat voor onze kinderen het best werkt. De eerste weken 

heeft ook technisch lezen extra in de aandacht gestaan. Elke 

leerkracht werkte vanuit een eigen doel in de groep. Na de herfst 

zullen er doelen gesteld worden rondom zelfverantwoordelijk leren bij 

leerlingen. 

  

Corona 

Corona houdt ons nog in de greep en dat zal vermoedelijk nog een 

tijdje zo blijven. Gelukkig hebben we de afgelopen periode geen zieke 

collega’s in ons team gehad en hebben we een stevige basis voor het schooljaar kunnen leggen. Door 

de aangepaste maatregelen mogen alle verkouden kinderen gewoon naar school komen en hebben 

we nu gelukkig minder uitval van leerlingen. 

Kinderboekenweek 

Met veel plezier kijken we terug op de kinderboekenweek en alle activiteiten die er in de klas zijn 

gedaan. Op de laatste pagina van deze nieuwsbrief kunt u nog foto’s bekijken van onze openingsact. 

Wat fijn dat we via de Shakespeare Vereniging gebruik konden maken van de prachtige kleding.  Ellen 

Kamphuis, dank voor het maken van de foto’s.  

Geheugensteuntje  

Op 20 oktober hebben de meesters en juffen een studiedag. Alle kinderen zijn deze dag vrij.  

Wij wensen iedereen een goede herfstvakantie toe! 

 

Vriendelijke groet, namens het team 

Marijke Moen 



 

Informatie van derden: 

 

 

Bij Scala Centrum voor de Kunsten in Kindcentrum Bernhard in Steenwijk kunnen 

kinderen meedoen aan 6 leuke muzieklessen, om te ervaren hoe leuk het is om zelf en samen met 

anderen muziek te maken. 

Jammen, samen muziek maken 

Kinderen van 10 t/m 12 jaar gaan jammen. Als een echte band spelen ze bekende, eenvoudige 

popliedjes. Hiervoor hoeven ze geen enkele ervaring te hebben met het bespelen van 

een muziekinstrument. Start 27 oktober 2020, op dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur. Meedoen kost € 

45,-. Info en aanmelden > 

Ontdek jouw wereld van muziek 

Kinderen van 7 t/m 9 jaar maken kennis met muziekinstrumenten en hun eigenschappen. Ze gaan 

zingen, bewegen, luisteren en aan de slag met hoog en laag, snel en langzaam, hard en zacht. Start 

29 oktober 2020, op donderdag van 15.15 tot 16.00 uur. Meedoen kost € 45,-. Info en aanmelden > 

Kleutermuziek 

Kinderen van 4 t/m 6 jaar gaan muziekinstrumenten bespelen, zingen en bewegen op muziek. 

Bekende én nieuwe liedjes passeren de revue en ze doen muzikale spelletjes. Start 9 maart 2021, op 

dinsdag van 14.45 tot 15.30 uur. Meedoen kost € 39,-. Info en aanmelden > 

Peutermuziek 

Kinderen van 2,5 tot 4 jaar gaan samen met een ouder, oppas of enthousiaste oma of opa op 

muzikale ontdekkingsreis. Ze doen leuke spelletjes en maken kennis met instrumenten. De liedjes 

gaan over thema’s die aansluiten bij hun belevingswereld. Ook bewegen op muziek speelt een 

https://ontdekscala.nl/vrije-tijd/muziek/jammen-samen-muziekmaken/
https://ontdekscala.nl/vrije-tijd/muziek/ontdek-jouw-wereld-van-muziek/
https://ontdekscala.nl/vrije-tijd/muziek/kleutermuziek/


belangrijke rol. Start 9 maart 2021, op dinsdag van 14.00 tot 14.45 uur. Meedoen kost € 39,-. Info en 

aanmelden > 

 

Karatelessen 

Op donderdag zijn er karatelessen in Diever. 

De lessen worden verzorgd door William Hummel (06 43546016) 

Locatie: Stad en Esch Diever 

Tijd: 17.30-18.30 uur 

  

https://ontdekscala.nl/vrije-tijd/muziek/peutermuziek/
https://ontdekscala.nl/vrije-tijd/muziek/peutermuziek/


Start Kinderboekenweek 
Thema En toen 

 

 


