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Contact 

0521-551332 
tendarperschoele@talentwesterveld.nl 

www.tendarperschoele.nl 

 

Beste ouder, verzorger, 
 
Een dag na de staking deze volgende nieuwsbrief alweer. De staking van gisteren 
was bijna een van de grootste in de geschiedenis van het primair onderwijs. Bijna 
alle basisscholen in Nederland sloten hun deuren. Leerkrachten snappen dat een 
staking heel vervelend kan zijn voor ouders die in de problemen komen door opvang 
van hun kinderen. Dat betreuren ze ook zeker, maar de maat is vol zoals u volop in 
het nieuws hebt kunnen horen. Hopelijk heeft u begrip voor de actie. De geluiden 
dat er geld bijkomt om de werkdruk te verminderen waren gisteren op het nieuws. 
Dus hopelijk blijft dit niet bij geruchten en heeft deze dag staken het beoogde effect 
om Den Haag wakker te schudden. We willen allemaal goed kwalitatief onderwijs.  
 
De kop van het schooljaar is er nu echt af. Alle groepen draaien weer op volle stoom. 
Het continurooster wordt, naar ons weten, goed ontvangen door kinderen en 
ouders. Alhoewel sommige ouders het wel erg stil tussen de middag vinden, omdat 
ze alleen een broodje moeten eten. U bent altijd welkom op school om te helpen 
tijdens de middagpauze. Mocht u dit willen, dan kunt u zich bij de leerkracht melden. 
Eventueel helpen in een andere groep, dan waar uw kind inzit, is ook mogelijk. 
Sommige leerkrachten moeten nog even wennen aan het draaien van de groep van 
8.30- 14.00 uur, maar ook de geluiden vanuit de leerkrachten m.b.t. het 
continurooster zijn overwegend positief.  
Mocht u toch iets kwijt willen over het  
continurooster of over iets anders, kom dan  
gerust dit melden. De deur van de leerkrachten,  
maar ook van Margreet staat altijd open voor  
feedback (en dit mag natuurlijk ook positief zijn).  
We maken ons op voor de herfst en gaan  
richting de herfstvakantie. We wensen iedereen alvast een fijne herfstvakantie! 
 
Onderwijsteam Singelier/Ten Darperschoele 
 
 
Deur dicht 
Nu het weer kouder wordt willen we graag de deur van  
de school zoveel mogelijk gesloten houden. Wellicht  
lijkt het minder gastvrij, maar we hopen zo nog meer  
mee te kunnen werken aan een beter milieu.  

Agenda 

9-13 okt.: Agri Food week 
9 okt.: juf Femke gr. 4/5/6 
            juf Antje gr. 7/8 
10 okt.: dag v/d duurzaamh. 

gr. 7/8 gastles voeds.  
Media Wijsheid 

11 okt.: korfbaltoernooi 
12 okt.: vergadering OMR 
13 okt.: gr. 7/8 Westerbork 
16 okt.: SMW 
17 okt.: gr. 7/8 workshop SC. 
18 okt: Fietscontrole        
19 okt.: gr. 7/8 voorstelling 
20 okt: SD alle leerlingen vrij! 
23-27 okt.: herfstvakantie 
30 okt: SMW 
 SD gr. 1/2/3 vrij! 
 juf Deirdre gr. 4/5/6 
2 nov.: nieuwsbrief  
6 en 30  nov: SMW 
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Stichting Talent duurzaam 

Stichting Talent wil graag zijn steentje bijdrage aan de maatschappij en wil zoveel mogelijk duurzaam werken. 

Zie bijlage voor een mooi certificaat.  

 
Oktoberkindermaand 
Op 13 sept. heeft burgemeester dhr. de Jager op onze school Oktober kindermaand geopend. Het was leuk 
dat hij op school kwam. De kinderen hebben “De Heksendans” gezongen en gedanst voor de burgemeester. 
Hierna nog het verjaardagsspel gespeeld. Alhoewel het wat moeilijke vragen waren, was het een geslaagde 
opening. Na afloop mochten de kinderen nog vragen stellen aan dhr. de Jager.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeugdsport- en jeugdcultuurfonds 
Woont u in de gemeente Westerveld en heeft u minderjarige kinderen? Dan biedt de gemeente een aantal 
regelingen waar u als ouder gebruik van kunt maken als u een lager inkomen heeft. Twee van deze regelingen 
zijn het jeugdsport- en jeugdcultuurfonds.   
Het jeugdsportfonds betaalt de contributie, kleding en eventuele attributen voor uw kind. Hiervoor is in het 
jeugdsportfonds een bedrag van maximaal €225,- per kind per jaar beschikbaar. Het jeugdcultuurfonds 
vergoed op jaarbasis maximaal €425,- U kunt dit bedrag aanvragen via een tussenpersoon. Kim ten Klooster-
Dijkstra, beweegcoach van de gemeente Westerveld is een van die tussenpersonen. U kunt contact met haar 
opnemen via: beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl 
 
LOI typecursus 
De kinderen van gr. 6, 7 en 8 hebben een envelop meegekregen met informatie over de LOI typecursus. In 
principe geven we geen reclame mee via de school. Deze informatie is op verzoek van een ouder, omdat er 
een korting wordt gegeven, als het via de school gaat. Het is niet zo dat we dit als school willen stimuleren, u 
bekijkt geheel zelf of deze cursus interessant voor uw kind is of niet. De school heeft hier geen mening over. 
Mocht u het interessant vinden, dan kunt u zich online opgeven en de naam van de school opgeven voor de 
korting. Meer informatie is te vinden in de envelop van LOI Kidzz. De actie geldt tot 13 oktober.  
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Agri Food week 
Van 9-19 oktober is de Agri Food week.  
Tijdens Dutch Agri Food Week staan voedsel, voedselinnovatie en voedselproductie  
centraal. Boeren, ondernemers uit toeleverende en verwerkende industrie, retail,  
overheid en wetenschappers laten zien hoe zij werken aan veilig en gezond voedsel  
voor onszelf en voor straks 9 miljard mensen wereldwijd. 
Onze school zal ook aandacht besteden aan het thema. Tijdens de Dag van de Duurzaamheid, op 10 oktober, 
zal gr. 7/8 een externe spreker krijgen, die vertelt over duurzaamheid en (gezonde) voeding. Deze spreker 
komt van de Wapserherberg.  
In de andere groepen zal o.a. d.m.v. het voorlezen van een verhaal, in deze week, aandacht worden besteed 
hieraan.  
In de bijlage vindt u een flyer over de Wereldvoedseldag op 14 oktober. In en om de kas van de tuinen van 
Frederiksoord vinden allerlei activiteiten plaats.  
 

Fietscontrole 
Op 18 oktober vindt de jaarlijkse fietscontrole plaats. Dit is net zoals andere jaren onder 

schooltijd. Dit initiatief gaat uit van de Gemeente Westerveld. De controle wordt gedaan door 

de vrijwilligers van VVN. Bij een fietscontrole wordt de fiets gecontroleerd op de wettelijke 

eisen en op de eisen die Veilig Verkeer Nederland stelt. De 'VVN-eisen' zorgen voor extra 

veiligheid. 

 
 
Van de MR 
Afgelopen juni hebben wij u bericht dat u zich kandidaat kon stellen voor het lidmaatschap van de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (de GMR). Naast de kandidaatstelling van Robert Welhuis 
hebben er zich geen andere kandidaten gemeld, zodat Robert degene is die namens het onderwijsteam Ten 
Darperschoele/Singelier als ouder in de GMR zal plaatsnemen. De belangen van onze school zal hij hierbij 
zeker niet uit het oog verliezen. 
 
Door de nieuwe samenstelling van het lerarenteam, is de personeelsgeleding van de MR ook gewijzigd. De 
MR bestaat nu uit de volgende leden: 
 
Jet Schuijt                          voorzitter 
Robert Welhuis                lid, tevens lid GMR 
Henry Wolbrink                secretaris 
Freek van Iersel                lid 
 
Samen gaan we er weer een mooi jaar van maken. En… als u ergens mee zit, kom dan gerust bij ons. Mailen 
kan ook via mr.tds@talentwesterveld.nl. Wij horen het graag! 



 

 

 

 
 
 
 
 

Stagiaire gr. 7/8 

Hallo allemaal! 
Mijn naam is Kayleigh Barels en ik woon in Dwingeloo.  
Mijn hobby’s zijn lezen en tekenen.  
Ik zit op de Pabo in Assen en sinds kort loop ik stage hier op school,  
het eerste halfjaar in groep 7/8. Daarna ga in naar gr. 1/2/3.  
 

 

In groep 4/5/6 loopt Olf de Ruyter stage. Olf zal in de volgende nieuwsbrief iets over zichzelf vertellen.  

Olf gaat het eerste half jaar stagelopen in deze groep en gaat het tweede half jaar naar gr. 7/8.  

Zpannend Zernike 
Het weekend van 14-15 oktober staat in het teken van wetenschap en techniek. Onder de noemer 'Zpannend 
Zernike' is er op deze dagen van alles te beleven in Groningen. Op zaterdag in de binnenstad van Groningen, op 
zondag op de Zernike Campus. Zelf proefjes doen, er zijn demonstraties, je kunt praten met echte 
wetenschappers, ontdekken en naar boeiende verhalen luisteren. Toegang is overal gratis.  
Het hele programma is te vinden op: http://www.zpannendzernike.nl/   
 
School Maatschappelijk Werk 
Afgelopen schooljaar was Hillie Slagter, schoolmaatschappelijk werker, om de week op maandag op de Ten 
Darperschoele. In het schooljaar 2017-2018 wordt zij opgevolgd door Melissa Jansma. In de bijlage treft een 
schrijven waarin zij zich voorstelt en vertelt wat School Maatschappelijk Werk voor u en de school kan 
betekenen. Het School Maatschappelijk Werk biedt professionele hulp aan kinderen en jongeren van 4 tot 18 
jaar en hun ouders bij het omgaan met of het oplossen van verschillende problemen. Ook kunnen leerkrachten 
met vragen op pedagogisch gebied bij haar terecht. Melissa is op 16 oktober, 6 november en 20 november bij 
ons op school van 12.15 tot 14.00 uur. U kunt langskomen op school of haar via mail of telefonisch benaderen. 
 
Gruwelijk eng  
Deze week is de kinderboeken week 2017 van start gegaan. Afgelopen woensdag openden de kinderen de week 
met de openingsdans van Kinderen voor kinderen. 
De aankomende periode werken de kinderen in hun eigen klas aan dit thema. Op het gebied van taal, lezen, 
handvaardigheid en drama wordt hier aandacht aan besteed. In de school wordt groep overstijgend workshops 
gegeven.  
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Stagiaire gymnastiek 
Ik zal mijzelf even voorstellen: Mijn naam is Jacobien Oostra.  
Ik ben 17 jaar en ik woon in Wapse (zelfs naast de school). 
Ik zit nu in mijn 2e jaar sport, bewegen en gezondheid niveau 4 op het  
Cios in Heerenveen. Voor mijn opleiding moet ik stagelopen bij een  
non-profit bedrijf. Ik heb gekozen voor de basisschool in Wapse omdat  
ikzelf op deze school heb gezeten en het natuurlijk lekker dichtbij bij is.  
Vanaf donderdag ga ik samen met Juf Marije de gymlessen verzorgen  
voor alle groepen. 
Ik heb er super veel zin in en ik hoop de kinderen ook!!! 
Met vriendelijke groet, 
Jacobien Oostra 
 

Korfbaltoernooi: 
Woensdag 11 oktober wordt het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi gespeeld. Dit jaar in Uffelte. 
Het toernooi begint om 14.30 uur.  
Er doen verschillende teams van groep 3 t/m 8 mee aan dit toernooi.  
Komt u ons ook aanmoedigen? 

 
 
Algemene ouderavond Media Wijsheid 
Dinsdag 10 oktober wordt er een gezamenlijke ouderavond voor alle ouders 
en verzorgers van OBS de Singelier en OBS de Ten Darperschoele georganiseerd. 
Het thema is: digitale- en sociale media. Vooraf aan de ouderavond is de  
algemene ouderavond van de OR/MR, start om 19.00 uur.  
Voorafgaand aan de ouderavond is bij de kinderen van beide scholen een enquête 
afgenomen over hun inzichten en gebruik van sociale- / digitale media. De resultaten 
hiervan zullen in de ouderavond met u gedeeld worden; een mooi kijkje in de beleving over 
digitale media van de kinderen!  
 
Wij hopen u allen te zien op deze interessante avond! De inloop met koffie en thee  is om 19.45 uur en we 
starten om 20.00 uur. Het duurt tot ongeveer tot 21.00 uur.  Locatie: OBS de Ten Darperschoele in Wapse  
 
 
Bijlage nieuwsbrief 

• Certificaat duurzame energie.  

• Wereldvoedseldag. 

• Herfstactiviteiten Dwingelerveld. 

• Brief School Maatschappelijk Werk . 

 
 

 
 
 
 


