
 

 

 

Nieuwsbrief start schooljaar  

20 augustus 2021 

Beste ouders en verzorgers, 

Wij zijn er weer klaar voor! Laat schooljaar 2022-2023 maar starten. 

We kijken er naar uit om maandag het nieuwe schooljaar weer te beginnen met de kinderen.  

In deze nieuwsbrief ontvangt u veel praktische informatie.  

In deze nieuwsbrief: 

• Nieuwe leerlingen 

• Groepsindeling  

• Maandag 29 augustus 

• Gym 

• HVO/GVO 

• Informatieavond 

• Studiedag 

• Verkeersveiligheid/fietsen 

• Overige informatie 

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  

Hierbij nog weer even de indeling voor het volgende schooljaar:  

  Maandag   Dinsdag   Woensdag   Donderdag   Vrijdag   

Groep 1/2  Bertina  

  

Brigitte  Brigitte  Brigitte  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  Amely Judith  Judith  

Groep 8  Susanne  

  

Susanne  Susanne  Susanne  Thecla  

  



Vanaf 8.15 uur is er pleinwacht op het plein. We vragen u de leerlingen niet vroeger naar school te 

laten komen. De bel gaat om 8.25 uur en kunnen de leerlingen de klassen in komen. We starten de 

lessen dan meteen om 8.30 uur. 

Maandagmiddag 29 augustus 

Als u het leuk vindt bent u aankomende maandagmiddag van harte welkom om even een paar 

minuutjes rond te kijken in de groep van uw kind (eren). Uw kind kan dan even de nieuwe klas en 

werkplek laten zien. U kunt gelijk om 14.00 uur even mee naar binnen lopen. 

Informatieavond 

Op donderdag 8 september is er een informatieavond voor ouders. U bent van harte welkom in de 

groep van uw kind. De leerkrachten vertellen u wat de leerlingen het komende schooljaar gaan leren 

en informatie over allerlei praktische zaken. U kunt twee groepen bezoeken. We starten om 19.00 

uur met de eerste ronde. Om 19.45 uur is het wissel- en koffietijd. Om 20.00 uur begint de twee 

ronde waar u en andere groep kunt bezoeken. Om 20.45 uur sluiten we de avond af. 

Gym 

Hieronder ziet u het gymrooster. Op dinsdag mogen de kinderen van groep 4 en 5 meteen naar de 

sporthal bij Stad & Esch worden gebracht. Om 8.25 uur gaan de deuren open. Groep 1-2 maakt 

gebruik van het speellokaal in onze school, net als groep 3 aan het begin van de week. 

 

HVO/GVO 

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

weer. 

Studiedag 

Op vrijdag 9 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. 

 



Verkeersveiligheid/ fietsen 

Graag wil ik ook uw aandacht vragen voor de verkeersveiligheid van onze leerlingen. We hopen dat 

onze leerlingen zo veel mogelijk lopend of op de fiets naar school komen. Komt u met de auto, 

vragen we u heel rustig te rijden. Wij vinden het fijn als ook de parkeerplaatsen aan de Molenweg 

aan het zandpad achter de school worden gebruikt. Dat maakt het voor de school minder druk. Dit is 

ook voor de buurt prettiger. 

Voor de kinderen die op de fiets komen, hebben we fietsenhokken op het schoolplein. De kinderen 

mogen de fietsen in het hok zetten waar ze willen. Wel moeten de fietsen goed in de hokken staan, 

zodat we voldoende ruimte overhouden om te spelen! Op het schoolplein lopen we met de fiets aan 

de hand. 

Overige informatie 

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

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

is fijn als we de ouders van een kind niet kunnen bereiken, er een telefoonnummer van een 

familielid, buren of vrienden is. Het aanpassen van uw gegevens kan via het ouderportaal van 

Parnassys. 

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

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

afspraak maken, maar we hebben ook geplande contactmomenten. Het telefoonnummer van de 

school is 0521 591257. 

Bertina Bruins: b.bruins@talentwesterveld.nl 

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

Jeanette de Haas: j.dehaas@talentwesterveld.nl 

Robert de Boer: r.deboer@talentwesterveld.nl 

Susanne Hoorn: s.hoorn@talentwesterveld.nl 

Thecla Veldhuizen: t.veldhuizen@talentwesterveld.nl 

Kristien Amkreutz: k.amkreutz@talentwesterveld.nl 

Deirdre Smit: d.smit@talentwesterveld.nl 

Amely Brans: a.brans@talentwesterveld.nl 

Judith Altman: j.altman@talentwesterveld.nl 

Aline Rietman (intern begeleider): 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, 
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mailto:d.smit@talentwesterveld.nl
mailto:a.brans@talentwesterveld.nl


Marijke Moen 

Bijlage: 

Lijst met belangrijke data (hetzelfde als voor de vakantie) 


