
 

 

 

Nieuwsbrief  

september 2022 

Beste ouders en verzorgers, 

• Informatieavond en LOL gesprekken 

• Invalleerkrachten 

• Bericht van de ouderraad 

• Burgemeester 

• Bibliotheek 

• Hulpouder voor de bibliotheek 

• Berichten van derden 

• Bijlage machtiging ouderbijdrage 

 

Informatieavond 

Fijn dat wij u als ouders donderdagavond hebben kunnen bijpraten over het onderwijs in onze 

groepen op de informatieavond. Via Parro heeft u de informatie ook gekregen om nog eens rustig na 

te lezen. Deze week zijn de LOL gesprekken, waarbij u en uw kind  onze collega’s spreken over het 

kind. In Parro vindt u een formulier dat als leidraad bij het gesprek kan dienen. 

Invalleerkrachten 

Net als in heel Nederland zijn er ook in onze omgeving weinig invallers te vinden. Wij zijn blij met 

meester Tim en juf Arina die zo nu en dan bij ons invallen bij ziekte of andere manier van uitvallen 

van de collega’s. Toch voorzie ik in de komende periode soms problemen om altijd alle groepen te 

kunnen bemensen. Ik weet dat mijn collega’s zich altijd volop inzetten om te kunnen werken, maar 

soms kan het gewoon niet. We proberen de leerlingen de eerste dag op te vangen, maar dit zal niet 

altijd lukken. We vragen u Parro in de gaten te houden.  

Bericht namens ouderraad 

Op 3 oktober 2022 zal de automatische afschrijving van de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage 
plaatsvinden. Deze bijdrage vragen we voor de activiteiten die wij op school organiseren, zoals: 

- Sinterklaas 
- Kerst 
- Voorleesontbijt 
- Pasen 
- Koningsspelen 
- Jaarafsluiting 
- Afscheid groep 8 

De te incasseren bedragen zijn dit schooljaar 26 euro per kind. 



Let op: voor schoolreisjes en het schoolkamp wordt t.z.t. apart een bedrag berekend dat aansluit bij 
de kosten van het uitje. 

Onze voorkeur gaat uit naar automatische incasso. Heeft u nog geen machtiging afgegeven dan kunt 
u het formulier in de bijlage ingevuld inleveren bij de leerkracht van uw kind 

Indien u per bankafschrijving wilt betalen dient u het bedrag met 1 euro te verhogen. Het 
rekeningnummer is NL81RABO0112051251 tnv Ouderraad Singelier 

Namens de Ouderraad, 

Marcel Poorts 

 

Burgemeester 

Woensdag krijgt groep 7 bezoek. Burgemeester Jager komt bij ons op school de Oktober 

Kindermaand openen. Samen met de leerlingen uit groep 7 zal de burgemeester hier aandacht aan 

besteden. Tijdens Oktober Kindermaand bieden culturele instellingen kinderen in de leeftijd van 4 tot 

13 jaar allerlei gratis activiteiten. Alle leerlingen van onze school krijgen aan het eind van de dag 

informatie over de Kindermaand mee naar huis. 

Bibliotheek 

Op vrijdagochtend ruilen onze leerlingen de boeken in onze schoolbibliotheek. Wij nog iemand die 

ons daarbij wil helpen. Het is van half 9 tot ongeveer kwart voor 10. Het is eens in de twee weken. U 

kunt zich opgeven bij de groepsleerkracht of bij mij. 

Schoolplein 

Er zijn weer allerlei activiteiten rondom het vergroenen van het schoolplein gaande. Zo zullen er in de 

herfstvakantie stappen worden gezet. We zoeken nog extra mensen om praktisch de handen uit de 

mouwen te steken. U kunt zich opgeven bij de groepsleerkrachten of bij mensen van de ouderraad, 

zij kunnen u verder helpen.  

Ik wens u goede gesprekken toe, 

Met vriendelijke groet 

Marijke Moen 

 

 

Informatie van derden: 

Bericht van de beweegcoaches 

 
Nationale Sportweek Westerveld voor jong en oud 16 t/m 25 september 
  
Nationale Sportweek Westerveld: doe nu mee met een gratis kennismakingsles bij een 
sportclub naar keuze! 



Van 16-25 september 2022 zetten duizenden clubs, bonden, gemeenten en andere 
organisaties in Nederland hun deuren open, zo ook diverse sportverenigingen en 
sportaanbieders uit Westerveld. Een perfecte kans voor jong en oud om gemakkelijk nieuwe 
sporten uit te proberen bij een sportclub en samen sportplezier te beleven. De Nationale 
Sportweek is een initiatief van NOC*NSF met als doel sporten en bewegen te promoten voor 
sportclubs. Vanaf dit jaar wordt de Nationale Sportweek Westerveld gecombineerd met het 
programma ‘Sportpret’. Binnen deze 2 weken houden dit jaar zo’n 20 sportclubs uit 
Westerveld open trainingen en/of verzorgen clinics, waar zowel jeugd, volwassen en/of 
senioren gratis aan mee kunnen doen. Wil je meedoen aan (één van) deze clinic(s), ga dan 
naar www.westerveldverbonden.nu/nationalesportweek. Hier staat het volledige programma 
met de gratis clinics weergeven en kun je zelf in alle rust een keuze maken aan welke gratis 
kennismakingsles(sen) u zou willen deelnemen. 
 

Jeugdtheater Diever 

 

 

http://www.westerveldverbonden.nu/nationalesportweek


 

 

Roestvrij Theater start op 24 september met Theatertrainingen voor 4 t/m 12 jaar in hun nieuwe 
thuisbasis, DE KAS. 
In de nieuwe thuisbasis heeft Roestvrij Theater de mogelijkheid om theatertrainingen te organiseren. 
Hier krijgt je creativiteit, je fantasie en je verbeelding alle vrijheid en wordt deze ook nog eens extra 
gestimuleerd. 
Die vrijheid is de basis van onze theatertraining 
Het thema van de theatertraining is “nieuw”. 
Samen met theaterdocent Margriet Bolding gaan de deelnemers de ruimte ontdekken en dingen 
‘nieuw’ maken. 
Wat betekent het woord nieuw eigenlijk? Wat heb je daar allemaal voor nodig? Kan je van iets ouds 
iets nieuws maken en kan je zelf misschien ook nieuw worden? 
Al spelenderwijs leren de kinderen tijdens een vijftal workshops verschillende theatertechnieken, 
waarbij fysiek theater en het gebruik maken van de locatie de meeste aandacht krijgt. 
We eindigen de workshops met een korte, gezamenlijke presentatie voor ouders/verzorgers en 
belangstellenden in de kas. 
  
Meer informatie over deze Theatertrainingen en aanmelden kan via www.roestvrijtheater.nl of mail 
naar welina@roestvrijtheater.nl 
 

http://www.roestvrijtheater.nl/
mailto:welina@roestvrijtheater.nl


 


