
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief start schooljaar  

20 augustus 2021 

 

 

Beste ouders en verzorgers, 

Wij zijn er weer klaar voor! We kijken er naar uit om maandag het nieuwe schooljaar weer te starten 

met de kinderen.  

In deze nieuwsbrief ontvangt u veel praktische informatie. Voor informatie d1e speciaal voor één 

groep van belang is, verwijzen we u naar Parro. 

In deze nieuwsbrief: 

• Coronamaatregelen en beslisboom 

• Nieuwe leerlingen 

• Groepsindeling  

• Gym 

• HVO/GVO 

• Informatieavond 

• Studiedag 

• Overige informatie 

Corona 

Donderdag hebben wij het nieuwe coronaprotocol voor het onderwijs ontvangen en er zitten weinig 

verdere versoepelingen in voor het basisonderwijs. Veel van de maatregelen van voor de vakantie 

blijven we hanteren. Aan u als ouders wordt gevraagd uw kind zoveel mogelijk zelf naar school te 

laten komen of afscheid te nemen aan de rand van het schoolplein. Er zijn leerkrachten op het 

schoolplein om de kinderen op te vangen, maar stuur uw kinderen niet voor 8.15 uur naar school. De 

deuren gaan om 8.25 uur open. Groep 1-2 blijft de ingang gebruiken aan de achterkant van het 

schoolplein, naast de peuterspeelzaal. Groep 3 gaat de hoofdingang gebruiken. Juf Lydia en Jeanette 

zullen daar maandag klaar staan.  De overige groepen hebben een deur bij hun eigen groep en de 

leerkrachten zullen hierbij helpen.  

Op school blijven we extra aandacht besteden aan hygiëne, handen wassen en de anderhalve meter 

afstand houden tussen volwassenen.  

In de bijlage vindt u de huidige beslisboom wanneer kinderen naar school mogen komen en wanneer 

ze thuis moeten blijven. Gelukkig is er voor kinderen meer vrijheid, maar we vragen u wel zorgvuldig 

te blijven handelen. Dat blijven wij ook doen. 

Nieuwe leerlingen 



We zijn blij nieuwe kinderen op onze school te ontvangen! Jullie zijn van harte welkom en we hopen 

dat jullie je snel thuis voelen op De Singelier. 

 

Groepsindeling 

In onderstaand schema vindt u de formatie, tot en met april hebben we de verdeling zoals 

beschreven in de blauwe tabel, vanaf mei zoals beschreven in de oranje tabel. Na april gaan de 

groepen 7 en 8 samen op vrijdag met juf Samantha, een bekend gezicht voor beide groepen. Door de 

NPO gelden (Nationaal plan onderwijs i.v.m. corona) hebben we dit jaar een ruimere formatie, daar 

zijn we blij om en gaan er goed gebruik van maken voor ons onderwijs. 

 

Informatieavond 

De informatieavond van 2 september gaan we opnieuw digitaal vorm geven. Door middel van een 

filmpje dat u op 2 september ontvangt, wordt u bij gepraat over de nieuwe groep van uw kind. 

Tijdens de LOL gesprekken (leerling-ouders- leerkracht) in de week van 6- 10 september willen we u 

wel graag weer uitnodigen in onze school. We vinden het erg fijn om elkaar dan “echt” te 

ontmoeten, maar door het op deze manier te organiseren, krijgen we niet meerdere ouders tegelijk 

in de groepen. Vindt u het zelf prettiger om de afspraak toch online te blijven doen, kunt u dit 

aangeven. 

 maandag Dinsdag  woensdag donderdag vrijdag 

Groep 1/ 2 Bertina Brigitte Brigitte Brigitte Bertina 

Groep 3 Lydia Lydia Lydia Jeanette Jeanette 

Groep 4 Deirdre Deirdre Judith Judith Deirdre 

Groep 5 Robert Robert Deirdre Robert Robert 

Groep 6 Thecla Thecla Kristien Kristien Thecla 

Groep 7 Amely Amely Samantha Samantha Samantha 

Groep 8 Susanne Susanne Susanne Susanne Amely 

 maandag Dinsdag  woensdag donderdag vrijdag 

Groep 1/ 2 Bertina Brigitte Brigitte Brigitte Bertina 

Groep 3 Lydia Lydia Lydia Jeanette Jeanette 

Groep 4 Deirdre Deirdre Deirdre Deirdre Judith 

Groep 5 Robert Robert Amely Robert Robert 

Groep 6 Thecla Thecla Kristien Kristien Thecla 

Groep 7 Amely Amely Samantha Samantha Samantha 

Groep 8 Susanne Susanne Susanne Susanne 



Gym 

Hieronder ziet u het gymrooster. Op dinsdag mogen de kinderen van groep 3 en 4 meteen naar de 

sporthal bij Stad & Esch worden gebracht. Om 8.25 uur gaan de deuren open. Groep 7 gaat op 

donderdag vanaf de sporthal naar huis. Om organisatorische redenen gymmen sommige groepen 

samen. Na afloop van de gymles gaan de kinderen weer douchen, geeft u een handdoek mee? 

 

HVO/GVO 

Deze week start, voor de groepen 7 en 8 godsdienstonderwijs en humanistisch vormingsonderwijs 

weer. We zijn blij deze collega’s weer te kunnen ontvangen (met in achtneming van de anderhalve 

meter maatregel). Zo hopen we ook binnenkort weer collega’s voor Kunst en Cultuur, de 

schoolbibliotheek en NME (natuur) te ontvangen. 

Studiedag 

Op vrijdag 3 september hebben we met ons team een studiedag gepland. Alle kinderen van onze 

school zijn dan vrij. Overige belangrijke data zijn in de bijlage toegevoegd. 

 

Overige informatie 

Heeft u nog vragen, schroom niet om ons op te zoeken. We communiceren via Parro en deze 

nieuwsbrief, maar staan u ook graag op andere momenten te woord. U kunt hiervoor altijd een 

afspraak maken, maar we hebben ook geplande contactmomenten. Voor Parro heeft u, als het goed 

is, een uitnodiging via de mail ontvangen. 

Zorgt u er voor dat wij de juiste emailadressen en telefoonnummers van uw kind hebben? Ook een 

revervetelefoonnummer in het geval van nood is voor ons belangrijk om up-to-date te houden. 



Bertina Bruins: b.bruins@talentwesterveld.nl 

Lydia Klerks: l.klerks@talentwesterveld.nl 

Jeanette de Haas: j.dehaas@talentwesterveld.nl 

Robert de Boer: r.deboer@talentwesterveld.nl 

Brigitte v/d Linde: b.vanderlinde@talentwesterveld.nl 

Susanne Hoorn: s.hoorn@talentwesterveld.nl 

Thecla Veldhuizen: t.veldhuizen@talentwesterveld.nl 

Deirdre Smit: d.smit@talentwesterveld.nl 

Samantha Tiemens: s.tiemens@talentwesterveld.nl 

Aline Rietman (IB’er): a.rietman@talentwesterveld.nl 

Marijke Moen (directeur): m.moen@talentwesterveld.nl 

We zijn er klaar voor en zien er naar uit de leerlingen maandag weer te ontmoeten én om kennis te 

maken met onze nieuwe leerlingen. We maken er een goed schooljaar van en hopen op een goede 

samenwerking. 

Vriendelijke groet,  

namens het team van De Singelier, 

Marijke Moen 

Bijlage: 

Beslisboom 

Lijst met belangrijke data (hetzelfde als voor de vakantie) 


