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Beste ouders en verzorgers,  

In deze nieuwsbrief ontvangt u onder andere informatie 

over: 

• Juf Samantha en juf Judith 

• Groep 1,2 en 3 

• Excursies 

• Schoolzelfevaluatie en collegiale visitatie 

• Bijdrage schoolreisjes 

• Studiedag 

• Belangrijke data 

• Berichten van derden 

 

Juf Samantha en juf Judith 

Vanaf 1 mei hebben we in onze formatie geen ruimte meer om alle dagen met 7 groepen te werken, 

dit is voor het begin van het schooljaar al voorzien. Toch gaat het net wat anders dan wij u voor de 

zomervakantie hebben verteld. Hier ziet u het aangepaste schema. 

Op vrijdagen zullen de groepen 7 en 8 samen worden gevoegd en juf Amely gaat hier aan lesgeven. 

Juf Samantha heeft aangegeven vanaf mei één dag minder te willen gaan werken en we zijn blij dat 

juf Amely deze dag tot de zomer wil overnemen. 

In groep 4 zou juf Judith na haar zwangerschap weer voor één dag terug komen in groep 4. In ons 

onderwijsteam is er in vacature voor de kleutergroep op de Ten Darperschoele in Wapse. Daar gaat 

juf Judith werken tot de zomervakantie. Daar kan zij dan twee dagen gaan werken. Juf Kristien heeft 

aangegeven dat zij de vrijdag in groep 4 wil lesgeven. U begrijpt dat ik erg blij ben met de flexibiliteit 

en inzet van de collega’s. 

 

Groep 1,2 en 3 

Wellicht heeft u het al gezien, onze onderbouw groeit flink! Het is mooi om te zien hoe deze 

leerlingen met en van elkaar leren. Toch willen we, na de meivakantie,  de groep op momenten uit 

elkaar gaan halen. Onze groep 3 is dit jaar (mede dankzij de NPO gelden) een heel kleine groep. We 

zijn aan het kijken hoe we de groepen 1-2 en 3 anders kunnen gaan inrichten zodat we recht kunnen 

 maandag Dinsdag  woensdag donderdag vrijdag 

Groep 1/ 2 Bertina Brigitte Brigitte Brigitte Bertina 

Groep 3 Amarins Amarins Amarins Jeanette Jeanette 

Groep 4 Deirdre Deirdre Deirdre Deirdre Kristien 

Groep 5 Robert Robert Amely Robert Robert 

Groep 6 Thecla Thecla Kristien Kristien Thecla 

Groep 7 Amely Amely Samantha Samantha Amely 

Groep 8 Susanne Susanne Susanne Susanne 



doen aan de ontwikkeling van alle leerlingen. Binnenkort hoort u hier meer over. 

Kent u nog gezinnen met kinderen die binnenkort 4 jaar worden? We maken graag kennis en willen 

met veel plezier een rondleiding door onze school geven! Deze kinderen, ook als ze volgend 

schooljaar 4 jaar worden, kunnen zich alvast opgeven. 

Excursies 

Wat zijn we blij dat we, na alle corona perikelen, weer op pad kunnen met de leerlingen en excursies 

kunnen maken. Ook is het erg prettig dat de externe deskundigen van Scala voor kunst en cultuur en 

de bibliotheek onze leerlingen ook weer nieuwe dingen leren. Dank aan de ouders die ons 

ondersteunen bij deze activiteiten! 

Schoolzelfevaluatie en collegiale visitatie 

De scholen van Stichting Talent Westerveld zijn volop in ontwikkeling om elke dag een beetje beter 

onderwijs te geven. Daarom zijn  we sinds dit schooljaar gestart met een tweejaarlijks traject van 

schoolzelfevaluatie en collegiale visitatie. Het gaat om een onderzoek naar de waarde van een 

doorlopen schoolontwikkeling: doen we de goede dingen, doen we ze goed en hoe weten we dat? 

Het gehele team wordt bij dit onderzoek betrokken. In de fase van de collegiale visitatie is het 

zelfevaluatierapport/-verslag van de school het uitgangspunt voor de visitatie door collega’s van 

andere scholen: vinden anderen het ook? Op De Singelier zijn we gewend om als collega’s 

gezamenlijk lessen voor te bereiden en bij elkaar in de lessen mee te kijken. In de afgelopen periode 

hebben we dat alleen wat meer gedaan in het kader van dit onderzoek. We namen de rekenlessen 

als uitgangspunt en keken gericht naar afstemming, hoe zorgt de leerkracht ervoor dat de les 

passend is voor alle leerlingen. Dit heeft mooie gesprekken en inzichten gegeven waarmee we verder 

kunnen in onze ontwikkeling. 

In mei krijgen we bezoek van de visitatiecommissie. 

Geheugensteuntje ouderbijdrage schoolreisjes 

Binnenkort komt er het verzoek tot betaling van de ouderbijdrage voor de schoolreisjes. We sturen 

nu alvast een geheugensteuntje. Omdat we de afgelopen twee jaar met de groep 1 tot en met 7 niet 

op schoolreis zijn geweest, is dit bedrag toen dus ook niet gevraagd. Dit jaar gaan we ervan uit dat 

het wel weer kan. Via de groepsleerkracht ontvangt u op een later moment meer informatie over de 

schoolreisjes. 

Mocht het bedrag een probleem voor u zijn, weet dat er op gemeentelijk niveau en op schoolniveau 

financiële ondersteuning kan worden aangevraagd, daarvoor kunt u de leerkracht, IB’er of mij 

opzoeken. We helpen u graag. 

Groep 1-2  15 euro 

Groep 3-4  25 euro 

Groep 5-6-7  35 euro 

(Groep 8  100 euro is al betaald en het kamp is al geweest) 

Studiedag 

De studiedag van 9 mei is een verplaatste studiedag. Op 13 december kon de studiedag in verband 

met corona niet doorgaan. Deze studiedag kunnen we op 9 mei inhalen en hebben de leerlingen dus 

nog een dag langer meivakantie.  



Presentatie 

De afgelopen weken hebben alle klassen tijdens TalentOntdekTijd gewerkt aan het thema 

'Sterrenstelsel'. Prachtige creaties zijn er gemaakt. Als afsluiting van dit project, willen we u deze 

creaties graag laten zien! 

Daarom nodigen we u uit om op donderdag 21 april, tussen 13.45 en 14.15 even het schoolgebouw 

binnen te komen lopen.   

U bent van harte welkom! 

Op donderdag 14 april vieren we pasen en op vrijdag 22 april zijn er sportieve activiteiten in verband 

met de koningspelen. Via Parro ontvangt u hier later meer informatie over. 

 

Belangrijke data 

21 april presentatie project 13.45 uur tot 14.15 uur. 

9 mei studiedag 

18 mei studiedag  

30 juni studiemiddag (12.00 uur vrij) 

 

 

 

Informatie van derden ontvangen 

Oekraïne 

Aanstaande woensdag gaat Harrie Boerhof samen met anderen naar de Oekraïne om 

hulpgoederen te brengen. Dit zijn hulpgoederen waar nu een tekort aan is en waar de 

Oekraïners zelf om gevraagd hebben. Er is nog ruimte in de bus voor de volgende goederen; 

potten of blikken met groente of vlees, maandverband en tampons. 

 

Mocht je willen helpen dan kun je de producten neerzetten op de piano onder de carport van 

ons huis Padakkers 9, Diever. Dit kan tot uiterlijk maandagavond. Heel erg bedankt alvast. 

Geld in de spaarpot doen op de piano kan ook, dan koop ik bij de Coop de gewenste 

producten. 

 

Hartelijke groet, 

Marieke van der Iest 

(ouder van onze school) 

 



 



 

 

 


