
 

 

 

Nieuwsbrief 20 september 2021 

 

In deze nieuwsbrief 

• Informatie over extra formatie 

• Sportief team 

• Geheugensteuntje 

 

Extra formatie 

Zoals eerder gemeld ontvangen wij op De Singelier extra formatie van de overheid. We hebben de 

NPO gelden (nationaal plan onderwijs) en IOP gelden. Deze formatie krijgen wij om eventuele corona 

achterstanden op te vangen. Deze achterstanden zouden zijn ontstaan in de periode waarin de 

kinderen thuis zijn geweest in de eerste of de tweede corona golf. Wij hebben opnieuw een 

zorgvuldige analyse gemaakt van de resultaten van de kinderen na de cito-toetsen die zij voor de 

zomer hebben gemaakt. Het is moeilijk te bepalen wat een achterstand is die echt door corona is 

opgelopen. Toch gunnen we onze kinderen extra aandacht, instructie en inoefening. We hebben de 

aanvraag voor formatie ingezet op het gebied van het (voorbereidend, aanvankelijk en technisch) 

leesonderwijs en we zijn blij dat we dit volledig gehonoreerd hebben gekregen. We hebben, twee 

dagen extra hulp op school om met kleine groepjes of individuele kinderen te werken voor 25 weken. 

Juf Amely Brans, leerkracht van groep 7 komt dit doen.  Zij komt twee dagen extra werken, naast 

haar werkzaamheden in groep 7. Door deze extra onderwijsuren zullen bepaalde taken van onze 

onderwijsondersteuner, meester Dennis, worden overgenomen. Dit betekent dat meester Dennis 

andere ondersteuning kan bieden. Het voordeel hiervan is, dat op deze manier veel kinderen binnen 

onze school profijt kunnen hebben van deze tijdelijke extra formatie. We zijn er erg blij mee! We 

kunnen volgende week starten. 

Sportief team 

Vanmiddag heeft ons team op de mountainbike de omgeving verkend! Een cadeautje van Kleijberg 

Tweewielercentrum Diever, gekregen na de intensieve corona periode. Wat was het leuk. Dank je 

wel! We sloten af met een heerlijke high tea. Vorig jaar waren we het slimste team van Talent 

Westerveld en deze high tea hadden we nog te goed! 



 

Geheugensteuntje 

20 September hebben wij een studiedag en zijn alle kinderen vrij. 

Het onderwerp van deze studiedag is analyse en afstemming. Hoe kunnen wij als leerkrachten ons 

didactisch handelen en onderwijsaanbod zo afstemmen dat het nog effectiever wordt voor onze 

leerlingen.  

Met vriendelijke groet 

Marijke Moen 


