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Beste ouders en verzorgers,
Het eerste deel van het schooljaar zit er weer bijna op. Wat fijn dat naar school gaan weer gewoon
kan en dat ook de eerste excursies, gastlessen, sportactiviteiten en voorstellingen weer hebben
plaats gevonden. Tegelijkertijd zijn we als team volop in beweging om ons onderwijs goed vorm te
geven, passend bij de leerlingen die nu bij ons op school zitten. De gesprekken met u en uw kind
waren weer op school. Dat vonden wij erg fijn. De nieuwe leerlingen vinden hun plekje in de
groepen. Dankzij de extra subsidies (o.a. Nationaal Plan Onderwijs) hebben we meer formatie dan
normaal voor ons leerlingaantal en daar maken we dankbaar gebruik van!
Leerlingenraad
Ook dit jaar hebben we een leerlingenraad. In de
leerlingenraad zitten leerlingen uit groep 5 tot en met
8. In iedere groep zijn er twee leerlingen gekozen. De
leerlingenraad komt om de paar weken bijeen met juf
Marijke om dingen te bespreken. De ene keer komt de
leerlingenraad met onderwerpen en soms komt juf
Marijke met onderwerpen. De leerlingenraad koppelt
informatie weer terug naar de groepen.

Doekoes
Voor de zomer hebben heel veel mensen ons geholpen met het
sparen van Doekoes bij supermarkt COOP. Hoe meer Doekoes,
hoe meer speelmaterialen voor het plein we konden verzamelen.
Op de foto ziet u de leerlingen die hier vorig jaar een keuze in
hebben gemaakt, samen met juf Brigitte en juf Samantha. We
zijn er erg blij mee! Na de vakantie gaan we de materialen in
gebruik nemen.
Werkgroep Decoratie
De werkgroep decoratie is weer aan het werk geweest. De school
is prachtig aangekleed bij het thema herfst en paddenstoelen.
We hebben zelfs echte paddenstoelen groeien in de hal. Dit is een onderdeel van het IVN project. De
werkgroep decoratie verzorgd de aankleding van de school. De aankleding is ondersteunend aan het
onderwijs, passend bij het thema of het seizoen.

Rookvrij schoolplein
Alle schoolpleinen van Talent Westerveld zijn rookvrij. De actie om dit ook actief uit te dragen startte
op De Singelier met wethouder Doeven en beweegcoaches Tim en Ellis. Met het bord, dit is een
rookvrij schoolplein, willen we ook duidelijk zichtbaar maken dat wij een gezonde leefstijl voor onze
leerlingen promoten. Zo willen wij bijdragen kinderen in een rookvrije omgeving te laten opgroeien.
In aansluiting op het stimuleren van een gezonde leefstijl willen we u ook vragen uw kinderen
gezonde tussendoortjes en lunch mee te geven.
Meer informatie over de rookvrije generatie kunt u op deze site vinden:
https://rookvrijegeneratie.nl/

Groenstrook achter de school
In overleg met de gemeente wordt er gewerkt aan het uitvoeren van het plan voor het schoolplein.
Tegelijktijdig zijn er ook mooie ontwikkelingen net naast ons schoolplein. In dit artikel van De
Westervelder leest u er meer over! Wij zullen met de leerlingen ook ons steentje bijdragen.
https://westervelder.nl/artikel/1180958/diever-krijgt-nieuwe-dorpsboomgaard-inwoners-kunnenhanden-uit-de-mouwen-steken-bij-aanleg-en-het-planten-van-eerste-750-struiken.html
Vandalisme
In de afgelopen periode hebben we veel rotzooi gevonden op het schoolplein, er wordt met lucifers
gespeeld en de zonnepanelen op het dak zijn opnieuw kapot gemaakt. We hebben gevraagd aan de
wijkagent om wat vaker te surveilleren en we hebben aangifte gedaan. Het schoolplein is een
openbaar gebied en we vinden het fijn als er op het plein gespeeld wordt. Maar wat er nu gebeurd is,
geeft ergernis en overlast.
Belangrijke data:
Margemiddag maandag 1 november groep 1-4 vrij om 12.00 uur
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
Fijne vakantie
Wij wensen de leerlingen en u een fijne vakantie toe!
Tot maandag 25 oktober.
Namens het team van De Singelier
Marijke Moen
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