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Beste ouders en verzorgers,  

De laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2020-2021. Weer een bijzonder jaar op De Singelier. Een 

jaar waarin we veel dingen hebben meegemaakt. Weer een jaar waarin corona ook in onze 

schoolsituatie een stempel drukte en waarin we tijdens de tweede lockdown periode nog intenser 

hebben samen gewerkt.  

We hebben nieuw meubilair gekregen en het schoolplein is uitgebreid met een mooie nest 

schommel en een nieuwklimrek. Daar wordt veel meegespeeld. We zijn begonnen met de nieuwe 

rekenmethode en kunnen daar volgend jaar met de opgedane ervaring een mooi vervolg aan geven. 

We zijn blij met onze schoolmaatschappelijk werkster Melissa die sommige kinderen even een extra 

steuntje in de rug heeft kunnen geven, als het even moeilijk was. We kregen online lessen in muziek 

en dans en hopen dat we volgend jaar deze docenten van Scala weer op school kunnen ontvangen. 

Net als de collega’s van de bibliotheek, hvo en gvo en natuur. Ook hoop ik dat we volgend jaar weer 

op excursie kunnen met de kinderen. Maar daar is op dit moment nog niets over te zeggen. We 

kijken na de vakantie weer naar wat wèl mogelijk is. 

Ook de inzet van de NPO gelden i.v.m. corona maken volgend jaar meer mogelijk dan in reguliere 

schooljaren. We maken hier optimaal en dankbaar gebruik van om het onderwijs voor onze 

leerlingen goed vorm te geven. We zullen u hierover gedurende het schooljaar over informeren. 

In de vakantie wordt de school aan de binnenkant geschilderd, we kunnen straks starten in een 

opgefriste school. 

Ik wil hier mijn dank en waardering uitspreken voor jullie allemaal. We hebben laten zien dat we met 

elkaar tot veel in staat zijn. En daar kijk ik met een goed gevoel op terug. 

Ik wens jullie allemaal een hele fijne vakantie. Geniet van elkaar en blijf gezond.  

Groep 8  

Woensdagavond hebben we afscheid genomen van de kinderen van groep 8. Zij verzorgden een 

fantastische voorstelling in het Hart van Diever. Wat een fijne plek om gebruik van te kunnen maken 

en een fijne samenwerking op deze manier. ’s Morgens mochten de kinderen van groep 3 tot en met 

8 samen kijken en ’s avonds de ouders en verzorgers. We waren blij om het weer samen te kunnen 

beleven! ’s Avonds werden de leerlingen van groep 8 door juf Samantha en juf Susanne één voor één 

toe gesproken. Een mooie groep kinderen die nu de overstap gaan maken naar het voortgezet 

onderwijs! We hebben als meesters en juffen samen met de kinderen gegeten. En gisteren zijn de 

kinderen over de rode loper de school uitgegaan, uitgezwaaid door de hele school!  

Wij wensen de kinderen van groep 8 alle goeds toe in de brugklas en verdere loopbaan. We hopen 

over een tijdje van jullie te horen hoe het met jullie gaat!  

Afscheid/Welkom  

Behalve van groep 8 nemen we van meer kinderen en gezinnen afscheid in deze dagen, we wensen 

hen veel geluk toe. Ook zijn er nieuwe kinderen alvast komen kennismaken, omdat ze na de 



zomervakantie bij ons op school komen. Tegen deze kinderen en gezinnen zeggen wij van harte 

welkom, we wensen jullie een goede tijd toe op De Singelier. Heeft u in uw omgeving gezinnen met 

jonge kinderen? Wij komen graag in contact om hen kennis te laten maken met onze school.  

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. Op 

vrijdag 3 september hebben we met ons team een studiedag gepland. Alle kinderen van onze school 

zijn dan vrij.  

Ook zouden we het fijn vinden om u de nieuwe klas van uw kind te laten zien, maar ook daarvoor 

kijken we na de vakantie naar de mogelijkheden. 

Een uitgebreidere agenda met data voor het hele schooljaar ontvangt u als bijlage bij nieuwsbrief. 

Het team van De Singelier:  

Bedankt alle leerlingen voor dit schooljaar, bedankt alle ouders voor hun hulp en fijne samenwerking, 

zeker ook tijdens de corona-schoolsluiting, MR en OR, bedankt voor meedenken en flexibiliteit 

gedurende het hele schooljaar en het feit dat we steeds een beroep op jullie kunnen doen! Bedankt 

alle mensen waarmee we samenwerken, speciaal de collega’s van KaKa voor de fijne samenwerking 

en Greta en Anita voor de schoolmaak. Het team van De Singelier wenst iedereen een heel fijne 

vakantie toe, tot maandag 23 augustus!  

Namens het team van De Singelier,  

Marijke Moen 

 


