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Corona mengen groepen 

Bericht leerplicht 

Groenstrook achter de school 

Bericht van derden 

 

Coronamaatregelen 

We zijn blij dat de coronamaatregelen die de overheid vrijdag heeft afgekondigd geen grotere 

gevolgen heeft voor onze leerlingen.  

Voor ons betekent het wel dat we de LOL-gesprekken volgende week weer online gaan doen, u 

ontvangt een link van de leerkrachten. Ook gaan we de komende weken geen groepen mengen. Dit 

heeft gevolgen voor sommige gymmomenten en de talent ontdek middagen. Het heeft onze 

aandacht en we bieden er zo goed mogelijk een oplossing voor.  

Gastlessen en excursies laten we ook gewoon door gaan. We houden hierbij de coronaregels in acht. 

Samen met de ouderraad zorgen we ervoor dat het sinterklaasfeest en de kerstviering voor de 

leerlingen leuke feesten worden.  

Leerplicht 

Bij verlof moet er een verlofformulier worden ingevuld. Deze formulieren vindt u op onze website en 

zullen binnenkort worden vernieuwd. Op de site staat informatie wanneer een verlof geoorloofd is of 

niet. Bij ongeoorloofd verzuim moeten we als school een melding maken bij de leerplichtambtenaar. 

Zij nodigt dan de ouders uit voor een gesprek. Structureel te laat komen van een kind wordt ook 

genoteerd als verzuim. Ziekmeldingen worden genoteerd en als een ziekmelding vaak voorkomt gaan 

we in gesprek met u als ouders. Ook daar zijn richtlijnen voor. Het is belangrijk dat kinderen naar 

school gaan. Zo is bijvoorbeeld gebleken dat veel verzuim in de basisschool vaak leidt tot verzuim in 

het Voortgezet Onderwijs. Daarnaast geldt voor de kinderen een leerplicht. Gelukkig is contact met 

de leerplichtambtenaar in veel gevallen niet nodig. 

Heeft u vragen? U kunt de leerplichtambtenaren (mevrouw A. Knopper en mevrouw N. Kampinga) 

bereiken via het algemene nummer van de gemeente Westerveld (telefoonnummer 14 0521) 

Groenstrook achter de school 

Op 5 november hebben wij Landschapsbeheer Drenthe mogen helpen met het beplanten van een 

groenstrook achter onze school. Alle leerlingen hebben met enthousiasme geholpen en kregen ook 

nog een plant voor thuis mee naar huis. Groep 8 zal binnenkort helpen met het laatste werk.  

Fijn dat we erbij betrokken werden! We zullen er op termijn dankbaar gebruik van maken voor 

educatieve doeleinden. Erwin Bruulsema, betrokkenen en vrijwilligers, dank! 

Heel bijzonder, sommige leerlingen hebben tijdens het planten een wolf gezien! 

 



Belangrijke data: 

Margemiddag vrijdag 3 december groep 1-4 vrij om 12.00 uur 

22 tot en met 26 november LOL gesprekken 

3 december Sinterklaas 

13 december studiedag hele team, groep 1-8 hele dag vrij 

23 december kerstviering (’s avonds tijden volgen nog) 

24 december alle kinderen om 12.00 uur vrij 

25 tot en met 9 januari kerstvakantie 

Namens het team van De Singelier, 

Marijke Moen 

 

Bericht van derden: 

Bericht van de beweegcoaches: 

 

WESTERVELD TOPPERS! 

Westerveld Toppers zorgt ervoor dat het voor ieder kind, van zes tot en met twaalf jaar, mogelijk is 

om te sporten. Wij richten ons op de kinderen die geen aansluiting kunnen vinden bij 

sportverenigingen, omdat zij bijvoorbeeld een fysieke of ontwikkelingsbeperking of 

gedragsproblematiek hebben. Onder deskundige begeleiding van trainers, beweegcoaches en 

kinderfysiotherapeut Monique Uneken, maken de kinderen iedere maand op een leuke manier 

kennis met een andere sport. Elke maand dus een andere sport, voor ieder wat wils en dus heel 

variërend, met het oog juist op het individu! Alle sporten zullen op passend niveau worden 

aangeboden. Dit is elke donderdag van 16.00 uur tot 17.00 uur in sporthal De Hulsebosch in 

Dwingeloo. 

Ontdek Scala 



 

 

Kinderwerk 

 


