
 

 

Nieuwsbrief  

7 december 2022 

 

Beste ouders en verzorgers, 

In deze nieuwsbrief praat ik u bij over: 

• Opening schoolplein Sinterklaas 

• Nieuwe collega groep 7 

• NT2 klas Stichting Talent Westerveld 

• Gymlessen door vakdocent 

• Breakdancelessen 

• Oud papier 

Opening schoolplein 

Wat is er de afgelopen periode veel werkverzet op het schoolplein en wat zijn we er blij mee! Als klap 

op de vuurpijl kwam Sinterklaas het schoolplein openen afgelopen maandag! Hieronder vindt u het 

bericht zoals dat in de Meppeler Courant is gekomen. Ook op deze plek dank aan alle ouders die ons 

geholpen hebben, van het ophalen van het oud papier en het ontwerpen en werken op schoolplein 

en het verzorgen van de catering. Dank aan Landschapsbeheer Drenthe voor weer een fantastische 

leuke en leerzame dag tijdens het planten van de struiken en plantjes en de helpende handen van de 

gemeente hierbij. Tevens gaat onze dank uit naar Concordia Bouwcenter Dieverbrug en Loonbedrijf 

van de Berg Wapse en Landschapsbeheer Drenthe voor het leveren van de benodigde 

bouwmaterialen, materieel en planten, struiken en bomen. We zijn echt heel blij en trots op ons 

plein en kunnen niet wachten tot het voorjaar begint en het heel mooi groen zal worden! 

Groep 7 
 
In november hebben we afscheid genomen van Judith, leerkracht van groep 7. Amely is daarna meer 
gaan werken en op dinsdag geeft Freek van Iersel les in groep 7. Vanaf januari komt Geke Wormgoor 
samen met Amely werken. Meester Freek heeft een nieuwe baan per januari, zie bericht hieronder. 
Geke is een nieuw gezicht bij ons op school en is ook nieuw bij Stichting Talent Westerveld. Juf Geke 
zal ook 2 dagen op de Ten Darperschoele gaan lesgeven. Zij komt op donderdag en vrijdag in de 
groep 7 op De Singelier. Ik ben blij dat juf Amely in deze tussenliggende periode meer werkt. 
 
NT2 klas  
 
Op maandag 9 januari 2023 start op de Burg. W.A. Storkschool in Dwingeloo een zgn. NT2-klas. Een 
NT2-klas helpt anderstaligen om Nederlands te leren en succesvol in te burgeren. 
Aanleiding is het verzoek van de gemeente (eind september) of Stichting Talent onderwijs wilde gaan 
verzorgen aan kinderen van nieuwkomers die o.a. zijn gehuisvest in hotel Van der Valk in Spier. Deze 
locatie valt onder de gemeente Westerveld. 
Zoals alle kinderen in Nederland, hebben ook kinderen verblijvend op COA-locaties recht op 
onderwijs. Vanaf 5 jaar vallen kinderen onder de leerplicht. Dit is onafhankelijk van de verblijfsstatus. 
Wanneer zij in een gemeente worden opgevangen, moet onderwijs worden georganiseerd. 
Gemeenten hebben nl. de grondwettelijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er 



onderwijs beschikbaar is. Het onderwijs voor deze groep dient volgens de Europese Opvangrichtlijn 
ten minste binnen drie maanden te worden gerealiseerd. 
  
Het is Stichting Talent, i.s.m. gemeente en COA gelukt om dit te realiseren. Op maandag 9 januari (na 
de Kerstvakantie) gaat de klas van start. Juf Saskia en Meester Freek uit ons onderwijsteam (collega’s 
van de Ten Darperschoele in Wapse) gaan hier werken. Het heeft dus ook gevolgen voor ons team en 
groep 7. We zijn blij dat het gelukt is om ook nieuwe collega’s te vinden voor de Ten Darperschoele 
en zij zullen na de kerstvakantie beginnen.  
 
Gymlessen 
 
In de komende periode zal Marije Borghuis op dinsdag de gymlessen geven. We hebben subsidie 
gekregen en kunnen in ieder geval één jaar gebruik maken van deze gelden voor een vakdocent 
bewegingsonderwijs. Marije is leerkracht op de Ten Darperschoele en heeft naast haar pabodiploma, 
ook een diploma als vakdocent Lichamelijke Opvoeding. Ze geeft in ieder geval les aan de groepen 4 
tot en met 8. Waarschijnlijk kan groep 3 later dit schooljaar ook les krijgen van Marije. 
 
Breakdancelessen 
 
De breakdancelessen van Max Krijthe op school waren een groot succes. Deze lessen zijn onderdeel 
van onze kunst en cultuurlessen geweest. In de bijlage vindt u een flyer over lessen van meester Max 
buiten schooltijd. Misschien zijn er leerlingen die hier graag naar toe willen gaan. 
 

Oud papier 

Op 29 december haalt De Singelier het oud papier op. Er wordt nog gezocht naar mensen die 

meehelpen. De ouderraad hoort graag van u. 

 

Data: 

Kerstviering 22 december (’s avonds) 
U hoort spoedig meer. 
 

Kerstvakantie Vanaf vrijdagmiddag 23 december 12.00 t/m 
8 januari 2023 

Studiemiddag (alle groepen vanaf 12.00 uur 
vrij) 

14 februari 

Week 8 (20 februari-24 februari) 
 

LOL-gesprekken 

Voorjaarsvakantie 
 

25 februari tot en met 5 maart  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Marijke Moen 

 



 

Uit de Meppeler Courant 

 

Sinterklaas bezoekt vernieuwde schoolplein De Singelier in Diever 

Sinterklaas bracht, zoals ieder jaar op 5 december een bezoek aan basisschool De 

Singelier in Diever. Dit jaar kwam hij op een trekker om nog te kunnen te helpen 

met de laatste werkzaamheden op het schoolplein. Sint was onder de indruk van het 

eindresultaat, wat een prachtig plein is het geworden! Directeur Marijke Moen 

ontving Sinterklaas en bedankte hem voor de aangeboden hulp voor het 

schoolplein, een aantal van zijn pieten zijn ook langs geweest! 

De rommelpiet is in school geweest, maar die had gelukkig ook de schoentjes van 

de kinderen gevuld. Rekenpiet had sommen voor de kinderen achtergelaten bij de 

nieuwe tegelbank en paardenpiet was langs geweest samen met het paard. De 

achtergebleven paardenpoep konden de nieuwe plantjes goed gebruiken. Verder 

vonden de kinderen nog een heleboel ballen in de nieuwe pannakooi om mee te 

spelen. En één piet was zo druk aan het spelen op het nieuwe klimrek dat ze haar 

zak en een kledingstuk daar was vergeten. 

Er is de afgelopen tijd heel hard gewerkt door ouders, vrijwilligers en kinderen om 

het schoolplein aantrekkelijker en groener te maken. Veel dank daarvoor!! Het idee 

voor het schoolplein is ontstaan vanuit het project ‘Mooi Onderwijs’ De kinderen 

hebben ideeën aangedragen en deze zijn getoetst bij de ouders, het onderwijsteam, 

de gemeente en de buurt. Inmiddels zijn nestkastjes en insectenhotels geplaats, een 

nestschommel en een klimrek. Er is een ‘pannakooi’ geplaatst, een omheining van 

houten palen, met 4 doeltjes waarbinnen gespeeld kan worden met of zonder bal. 

De afgelopen maand hebben ouders op de zaterdagen een grote tegelbank kunnen 

realiseren, een soort amfitheater voor buitenlessen, een fijne zitplaats om te chillen 

en natuurlijk om lekker op te spelen. En tot slot zijn door de kinderen zelf 

honderden planten en struiken en bomen geplant om het plein te vergroenen in 

samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe. Er is daarbij speciaal gekozen voor 

planten, bomen en struiken die goed passen in Drenthe en die het plein niet alleen 

voor de kinderen, maar ook voor insecten, bijen en andere kleine dieren 

aantrekkelijk maken. 

De werkzaamheden voor het schoolplein zijn met name gefinancierd met de 

opbrengst van het ophalen van oud papier door de ouders van de kinderen. Tevens 

gaat onze dank uit naar Concordia Bouwcenter Dieverbrug en Loonbedrijf van de 

Berg Wapse en Landschapsbeheer Drenthe voor het leveren van de benodigde 

bouwmaterialen en materieel en planten, struiken en bomen. 



 

 


