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Groepsverdeling 2022 2023
Komend schooljaar gaan we werken met 6 groepen. Dit jaar konden we door een hoger leerling
aantal en de hogere NPO gelden werken met 7 groepen. Volgend jaar hebben we ook nog NPO
gelden, maar deze gelden zijn lager waardoor we minder formatie hebben om groepen te bemensen.
We hebben gewikt en gewogen als team. We hebben rekening gehouden met de leerlingaantallen en
de zorgzwaarte. We hebben besloten voor volgend jaar de volgende groepsindeling te maken:
(Er zou nog geschoven kunnen worden in werkdagen van de leerkrachten)

Groep 1/2

Maandag
Bertina

Dinsdag
Brigitte

Woensdag
Brigitte

Donderdag
Brigitte

Vrijdag
Bertina

Groep 3

Deirdre

Deirdre

Jeanette

Jeanette

Deirdre

Groep 4-5

Thecla

Thecla

Kristien

Kristien

Kristien

Groep 6

Robert

Robert

Deirdre

Robert

Robert

Groep 7

Amely

Amely

Judith

Judith

Amely

Groep 8

Susanne

Susanne

Susanne

Susanne

Thecla

Ook aankomend jaar zal de kleutergroep weer groter worden gedurende het schooljaar. Daarom zijn
we van plan om halverwege het jaar groep 2 en groep 3 samen te voegen, net als dit schooljaar. We
zijn daarin nu lerend en willen deze ervaringen meenemen naar volgend schooljaar. Uiteraard
houden we u op de hoogte.
Juf Judith werkt nu tijdelijk op de Ten Darperschoele in Wapse, zij komt na de zomervakantie weer
terug. Van Juf Amarins nemen we voor de zomervakantie afscheid, we hebben volgend jaar minder
formatie op onze school en juf Amarins gaat dan weer andere werkzaamheden doen. We nemen ook
afscheid van juf Samantha, al heel wat jaren een bekend gezicht op onze school:
Beste ouders en kinderen,

Zoals jullie wellicht al hebben gelezen, kom ik niet voor in het formatie plaatje. Ik heb namelijk een
andere baan aangeboden gekregen buiten het onderwijs. Om eerst te kijken of het wat voor mij zou
zijn, ben ik daar, sinds afgelopen januari, begonnen met één dag in de week. Het bevalt goed van
beide kanten en daarom heb ik na veel wikken en wegen besloten om per augustus te stoppen op de
Singelier en ga ik daar uitbreiden naar 3 dagen in de week.
Langs deze weg wil ik alle kinderen, ouders en collega’s bedanken voor de fijne jaren! Ik woon in de
buurt, dus we komen elkaar vast nog wel eens tegen…en daarom geen doei of dag, maar tot ziens
met een glimlach!
Groet
Juf Samantha
We zijn al volop bezig om het nieuwe schooljaar voor te bereiden!
Informatieavond
Naast de informatieavond aan het begin van het schooljaar zijn wij op De Singelier gewend om
ouders uit te nodigen om op een avond inhoudelijk met elkaar bezig te zijn. Nu corona echt meer op
de achtergrond is geraakt willen we u van harte uitnodigen op dinsdagavond 21 juni. Melissa Jansma,
de schoolmaatschappelijk werkster verbonden aan onze school zal één en ander delen over de
wereld van (social) media en kinderen én we geven u informatie waar we op school mee aan het
werk zijn. We vinden het fijn om u weer te kunnen uitnodigen om elkaar te ontmoeten. We starten
om 19.30 uur en proberen om 21.00 uur af te ronden.
Betalen schoolreisje
Onderstaand bericht breng ik nog weer even onder aandacht….we willen graag mooie schoolreisjes
blijven maken!

De ouderraad is ook bezig met een ouderenquête over het oud papier. Zou u deze willen invullen?
Dat helpt de ouderraad enorm. U heeft hier vorige week een mail over gekregen.
Schoolplein
Er is begonnen aan de pannakooi!
Dat geeft nu even wat minder speelruimte, maar we krijgen er een prachtig speeltoestel voor terug!
Eén van de voorbeelden waar de ouderraad zich actief voor inzet en mede met dank aan de oud
papier opbrengst!
We vragen alle leerlingen om hun fiets in de fietsenhokken te zetten. Als er geen plek is in het hok
waar de groep op staat, mag de fiets ook op een andere plek geparkeerd worden. Zo houden we
meer speelruimte!
Route 8 toets
De leerlingen van groep 8 hebben de uitslag van de Route 8 toets gekregen. Route 8 is de eindtoets
van de leerlingen. Dit is een wettelijke toets aan het einde van de basisschool. Naar aanleiding van
deze toets wordt gekeken naar de resultaten van de basisschool. Voor de leerlingen kan het
betekenen dat het advies voor de brugklas wordt verhoogd. Naar aanleiding van de Route 8 wordt
een schooladvies nooit verlaagd. Het schooladvies wordt gegeven na de Cito toetsen van januari in
groep 8. In deze advisering worden de resulaten van groep 6 en groep 7 ook meegenomen. In groep
7 krijgen de leerlingen een voorlopig advies, zo krijgen uw kind en u een indicatie en kan het
orienteren naar een passende brugklas beginnen. We zijn blij met hoe de leerlingen de eindtoets dit
schooljaar hebben gemaakt.
Bibliotheek
Wij zijn heel blij dat Hieke (bibliotheekouder) iedere woensdag onze schoolbibliotheek bemand. Zij
helpt met het innemen en uitlenen van de bibliotheek boeken. Toch zou het ook fijn zijn als er meer
ouders zouden kunnen helpen, dit zou ook op een andere dag kunnen zijn. Wie heeft tijd en zin om
ons volgend jaar ook te willen helpen met de schoolbibliotheek?
LOL-gesprekken Leerling-Ouder-Leerkracht
We komen aan het einde van het schooljaar. De aankomende weken worden de laatste Cito toetsen
voor dit schooljaar gemaakt en in de week van 4 juli zijn de LOL gesprekken gepland. Een LOL-gesprek
is een gesprek waarbij leerkracht, ouder(s) en kind samen om tafel zitten. Op deze manier willen we
kinderen meer eigen verantwoordelijkheid geven in hun leerproces en ouders meer betrekken bij het
onderwijs. Het is bewezen dat een goede samenwerking tussen ouders en school een positieve
invloed heeft op de ontwikkeling, de leerprestaties, de betrokkenheid én het welbevinden van de
leerling. Door middel van het digitaal portfolio (Mijn Bewijsstukken) en de rapportage wordt de
voortgang van de ontwikkeling van de leerling met de ouders besproken. Ook is de sociaal
emotionele ontwikkeling van de leerling een belangrijk onderwerp van gesprek. We bereiden de
leerlingen ook voor op de gesprekken door het voeren van kindgesprekken. Het is aan u een tip om
ook vooraf te bedenken of u gespreksonderwerpen heeft. De contactmomenten worden 4 keer per
jaar georganiseerd. Het eerste gesprek is vooral informerend voor de leerkracht en een
kennismakingsmoment. De gesprekken duren ongeveer 15 minuten. Mocht het gesprek daartoe
aanleiding geven, dan wordt er natuurlijk een vervolgafspraak met de leerkracht gemaakt. Dit kan
met of zonder de leerling zijn. Ook kan de intern begeleider aanschuiven bij een gesprek indien
nodig.
Naast deze geplande momenten, bent u, mocht dat nodig zijn, altijd vrij om een afspraak te plannen

met de leerkrachten van uw kind. Omgekeerd zullen wij u ook opzoeken, als wij daarvoor een
aanleiding zien.

Belangrijke data
21 juni ‘s avonds voorlichtingavond voor ouders
30 juni studiemiddag (12.00 uur vrij, groep 1 tot en met 8)
4 juli tot en met 8 juli LOL gesprekken

Informatie van derden ontvangen:

