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Beste ouders en verzorgers, 

In deze nieuwsbrief praat ik u bij over: 

• Het Nationaal Plan Onderwijs/ formatie volgend schooljaar 

• Scala’s cultuurfeest op het plein 

• Einde van het schooljaar 

• Bericht van Veilig Verkeer Nederland 

NPO 

Zoals eerder beschreven is er voor de komende twee schooljaren extra ondersteuning beschikbaar 

gemaakt vanuit het ministerie van onderwijs. Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) zullen ook 

wij inzetten als gevolg van de schoolsluiting door corona.  

De formatie en de groepsindeling voor het komende schooljaar hangt met dit NPO samen. We zijn 

erg blij met de extra mogelijkheden die dit plan biedt. Helaas heeft het ministerie nog niet het 

definitieve akkoord gegeven. Toch kies ik er voor, in overleg met onze bestuurder, de groepsindeling 

voor het volgende schooljaar met jullie te delen. We gaan er vanuit dat er geen wijzigingen meer 

zullen optreden. Voor dat de LOL gesprekken beginnen volgende week, bent u op de hoogte 

gebracht. 

Wij zetten de gelden in om de klassen kleiner te maken en voor verder professionalisering van het 

team. We richten onze aandacht op de sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen en 

deze extra te stimuleren en op een effectievere inzet van didactisch handelen om kennis en 

vaardigheden bij te spijkeren en/of uit te breiden. We gaan aan de slag met de analyse en 

afstemming op de juiste niveaus en de juiste instructie naar de behoefte van individuele leerlingen 

en groepen, zoals beschreven in de menukaart passend bij de NPO gelden. We zullen u volgend jaar 

bijpraten over de keuzes die we hebben gemaakt en wat de kinderen daarvan merken in de klas. 

Voor de groepen betekent dit de volgende indeling: 

Tot en met april hebben we de verdeling zoals beschreven in de blauwe tabel, vanaf mei zoals 

beschreven in de oranje tabel. Na april gaan de groepen 7 en 8 samen op vrijdag met juf Samantha, 

een bekend gezicht voor beide groepen. We zijn blij dat juf Amely, juf Kristien en juf Judith ook 

volgend jaar bij ons blijven.  



 

 

 

Scala’s  muziekfeest op het plein 

 

Drie kunstdocenten gingen met de Scalabus ‘on tour’ en 
verzorgden workshops in de kunstdisciplines dans, zang 
en djembé bij ons op school! Alle groepen hebben 
meegedaan aan één van de workshops en onze school 
bruiste van de muziek en dans! Wat fijn dat we dit weer 
konden doen met de kinderen. Op Parro heeft u de 
filmpjes en de foto’s kunnen zien. 
 

 

Einde schooljaar 

De leerlingen van groep 8 zijn druk aan het afronden van de lesstof en het oefenen van de musical. 

Veel kinderen hebben ook al kennisgemaakt met hun nieuwe school en klas of gaan dat binnenkort 

nog doen. Wij vinden de overgang van basisschool naar de brugklas een belangrijk moment in het 

leven van een kind en besteden daar ook echt aandacht aan, ook met de andere kinderen van de 
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school. 

Op woensdagavond 8 juli gaan de kinderen de musical “live” op te voeren voor de ouders van groep 

8. We zijn blij dat de coronamaatregelen zijn aangepast en de kinderen van de andere groepen ook 

de musical kunnen bekijken. De theaterzaal van het hart van Diever wordt hiervoor het decor! 

De komende weken zijn er nog leuke activiteiten met de kinderen om het schooljaar af te ronden. Via 

Parro wordt u hier verder over geïnformeerd. Op 9 juli 12.00 uur start de zomervakantie. 

 

Voor in de agenda: 

Op donderdag 2 september hebben we onze informatieavond gepland. Na de zomervakantie, als we 

weten welke coronamaatregelen er gelden, zullen we u laten weten hoe we het organiseren. We 

hopen dat we u dan sowieso weer kunnen ontmoeten en dat u de eerste week de school in kunt 

lopen om even kennis te maken met de nieuwe leerkracht en de klas te bekijken. 

Meer informatie over het nieuwe schooljaar volgt spoedig. 

 

Bericht van de OR 
OR (ouderraad) lid / klassenouder 
Voor volgend schooljaar is de Ouderraad (OR) op zoek naar een nieuw lid. 
De OR bestaat uit 6 – 7 ouders en 2 leerkrachten / teamleden. Het doel van de OR is om activiteiten 
te organiseren rondom school en het team te ondersteunen. 
De activiteiten bestaan onder andere uit: 

-          Sinterklaasfeest 
-          Kerstfeest 
-          Pasen 
-          Laatste schooldag 
-          Organisatie oud  

  
Vanuit de OR wordt voor iedere klas een klassenouder aangewezen, dit is het aanspreekpunt voor de 
leerkracht en vaste vrijwilliger bij activiteiten.   
De OR vergadert ongeveer 7 keer per jaar, daarnaast moeten de leden beschikbaar zijn tijdens de 
meeste activiteiten. Je wordt OR lid voor tenminste 3 jaar. 
  
Mocht je interesse hebben in een functie binnen de OR, geef dit dat voor eind van het schooljaar bij 
ons aan. Wanneer de OR compleet is wordt gekeken hoe de klassenouders verdeeld worden over de 
groepen. U kunt het ook doorgeven aan een leerkracht. 
 
Bericht van derden: 
 
Voor de groepen 3 tot en met 8 

Fiets zoveel mogelijk met opa en oma en win een dagje uit! 

  
De 'Zomerchallenge' in Drenthe gaat van start in de vakantie! Veilig Verkeer Nederland daagt alle 

opa's, oma's en (klein)kinderen in Drenthe uit om in de zomervakantie samen zoveel mogelijk te 

fietsen. Samen fietsen is namelijk gezellig, goed voor je gezondheid en voor kinderen is het belangrijk 
om veel fietservaring op te doen in het verkeer. De Zomerchallenge bestaat uit verschillende 

opdrachten die je tijdens het fietsen uitvoert. Je sprokkelt plaatsnamen, speelt bingo en fietst een 
verhalentocht van de Drentse schrijver, Chris Vegter. De opdrachten zijn gebundeld in een speciaal 



boekje. Onder de deelnemende families die alle uitdagingen hebben gedaan, wordt een dagje uit in 

Drenthe verloot! Opgeven? Ga naar: www.vvn.nl/zomerchallengedrenthe . 
 

 
 

Vriendelijke groet, namens het team van De Singelier 

Marijke Moen 
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