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Beste ouders en verzorgers, 

In deze nieuwsbrief praat ik u bij over: 

• Inval cultuurklik 

• Groep 2-3 

• Stagiaire groep 2-3 

• Beste wensen 

• Data 

 

Inval cultuurklik 
 
Vorige week hebben we te maken gehad met ziekte en er was geen invaller beschikbaar. We 
proberen als team altijd eerst om de groep op school op te vangen, bijvoorbeeld door een groep  te 
verdelen over de andere groepen ( dit geldt niet voor de kleutergroep), maar dit lukt niet altijd. Op 
stichtingsniveau wordt er volop gezocht naar mensen die in onze invalpool willen werken. Daarnaast 
hebben we de samenwerking gezocht met Cultuurklik (voorheen scala). Dit zijn gekwalificeerde 
docenten die gespecialiseerd zijn in kunstzinnige vakken en we werken gedurende het schooljaar op 
meerdere moment samen (bijv tijdens TalentOntdekTijd). Vorige week hebben groep 7 en 8 extra 
lessen dans gehad en groep 6 heeft een dag les gekregen film/theater. Zo kregen deze leerlingen een 
leerzaam programma en konden we voorkomen dat de leerlingen naar huis werden gestuurd.  
Ook in het nieuwe jaar blijf ik u vragen Parro in de gaten te houden. We blijven ons best doen om 
altijd alle groepen goed te bemannen en goed onderwijs te bieden, maar op sommige momenten 
kan er helaas sprake zijn van overmacht. 
 
Groep 1-2-3 
 
Wellicht heeft u het al gezien, onze onderbouw groeit opnieuw flink! Het is mooi om te zien hoe deze 
leerlingen met en van elkaar leren. Onze groep 3 is dit jaar (mede dankzij de NPO gelden) een heel 
kleine groep. Net als vorig jaar gaan we de leerlingen van groep 2 en 3 samenvoegen. We hebben 
hier vorig jaar ervaring mee opgedaan en zijn met de leerkrachten dit opnieuw aan het voorbereiden. 
We willen zo recht doen aan de ontwikkeling van alle leerlingen. Zoals het nu lijkt gaan de leerlingen 
van groep 2 naar groep 3. Dit wordt dan een nieuwe combinatiegroep. De leerlingen van groep 2 en 
3 werken aan hun eigen programma en waar het kan zullen deze leerlingen samen op gaan. We 
houden ook aandacht voor de eigen manier van ontwikkelen van kleuters, zo blijft er aandacht voor 
spelend leren. Voor de leerlingen van groep 1 is er straks meer ruimte voor hun eigen 
onderwijsaanbod en krijgen ook de leerlingen die dit schooljaar nog 4 jaar worden en op school 
komen voldoende aandacht.  Na de vakantie worden de ouders van deze groepen verder 
geïnformeerd.  
 
Groep 1-2 beweegprogramma 
 
Twintig weken komt meester Tim Jansen (beweegcoach Gemeente Westerveld) samen met juf 
Brigitte gymles geven aan groep 1-2. Zo is er extra aandacht voor de bewegingsvaardigheden van de 



leerlingen.  
De peutergroep van Kaka maakt daarna ook vaak gebruik van de opstelling in het speellokaal. 
 
 
Groep 7 
 
Vanaf januari komt Geke Wormgoor samen met Amely werken zoals eerder is aangegeven. Zij komt 
op donderdag en vrijdag in de groep 7 op De Singelier. Juf Geke wordt vooraf bijgepraat hoe wij op 
school werken. Ik ben blij dat juf Amely in deze tussenliggende periode meer 
werkte en dank ook meester Freek voor het lesgeven op de dinsdag. 
 
Oud papier 

Op 29 december wordt het oud papier opgehaald. Zet u het op tijd bij de weg? 

Kerstboom 
 
Dank voor de kerstboom op ons plein, dank familie Grit! Het heeft altijd weer 
iets speciaals als je het schoolplein op komt.  

 
 
Kerstviering 
Komt u vanavond ook aan het einde van de kerstviering? 
Om 18:30 uur bent u van harte welkom. Omdat de weersvoorspelling niet heel 
goed is, vieren we kerst in de school. De kinderen zullen oor u zingen. Aan het 
eind van de viering gaan de leerlingen naar hun eigen klas en daar kunt u de 
leerlingen weer op halen. 
Morgen zijn alle leerlingen om 12 uur vrij. 
 
Beste wensen 
 
Aan het einde van het jaar is altijd een moment om terug te kijken. Weet u nog dat we vorig jaar de 
school een week voor de kerst eerder moesten sluiten vanwege corona? 
We hebben een goed jaar gehad waarbij corona gelukkig steeds wat verder op de achtergrond is 
geraakt en we hopen dat dat zo blijft. We hebben op dit moment wel een heel aantal zieke 
leerlingen, we hopen dat zij snel weer beter zullen zijn. Groep 8 is met een spetterende musical 
vertrokken, van een aantal leerlingen hebben wij begrepen dat zij op hun plekje zijn in de brugklas. 
We zijn blij dat we ook veel nieuwe leerlingen op onze school hebben mogen welkom heten. De 
school en het schoolplein worden steeds beter opgeknapt. 
Ik wil graag de ouders, de ouderraad en de medezeggenschapsraad danken die altijd willen 
ondersteunen en meedenken. Ik denk ook aan de plezierige samenwerking met KAKA en aan Greta 
en Anita die met veel inzet onze school schoonmaken en alle andere instanties die ons onderwijs 
ondersteunen.  
En natuurlijk wil ik hier speciaal het onderwijsteam benoemen, omdat zij bereid zijn een extra stapje 
te zetten om goed onderwijs te geven passend bij onze leerlingen.  
Op naar 2023, samen bouwen aan een mooi nieuw onderwijsjaar! Samen werken met alle talenten 
op De Singelier.  
 
Ik wens u allen, ook namens het team, bijzondere feestdagen en een heel gezond, mooi en liefdevol 
nieuw jaar toe.  
 
Marijke Moen 



 
Data: 

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  

Studiedag  
 

Donderdag 16 maart 

 

 

Bericht van derden: 

Buurtgezinnen Westerveld 
Hebben jullie als gezin veel op je bordje, en merk je dat je de kinderen niet 
altijd de aandacht kunt geven die je eigenlijk zou willen? En kun je 
onvoldoende terugvallen op mensen in je omgeving? 

Buurtgezinnen koppelt gezinnen die steun kunnen gebruiken aan een 
vrijwillig steungezin in de buurt. Laagdrempelig en alledaags. Want 
opvoeden doen we samen! 

Zowel vraag- als steungezinnen kunnen zich aanmelden via de 
website: www.buurtgezinnen.nl/westerveld/ of contact opnemen via 
geke@buurtgezinnen.nl 
(zie flyer ) 
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