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Contact 

0521-551332 
tendarperschoele@talentwesterveld.nl 

 

www.tendarperschoele.nl 

 

Beste ouders, verzorgers, 
 
De kop is eraf en we zijn weer gestart na een lange  
vakantie. Hopelijk heeft iedereen een goede vakantie  
gehad. Misschien wordt het weer toch nog een beetje 
beter, zodat we nog een mooie nazomer krijgen.  
Veel veranderingen dit schooljaar. Nieuwe leerkrachten, 
nieuwe groepen, rekenen en spelling verwerken op  
Ipads en niet te vergeten natuurlijk het continurooster. 
Uiteraard moet altijd even gewend worden aan nieuwe zaken, maar zoals deze week 
al te zien was gaat iedereen weer met heel veel plezier naar school.  
We zijn blij dat we weer begonnen zijn en we maken er met z’n allen een heel mooi 
schooljaar van.  
 
Onderwijsteam Singelier/Ten Darperschoele 
 
Bijlage schoolgids 
In de bijlage nogmaals de bijlage van de schoolgids. Hier staan o.a. alle data van de 
studiedagen in. Let op, de studiedagen zijn voor de diverse groepen verschillend.  
In de bijlage van de schoolgids is ook de aanwezigheid van alle teamleden te vinden.  
Alle activiteiten die bekend zijn voor dit schooljaar, staan ook in de jaarplanner in de 
bijlage van de schoolgids vermeld.  
Verder is er een wijziging voor de gym. De gym gaat dit schooljaar plaatsvinden op 
dinsdag en donderdag. Dit geldt voor alle groepen. De gymles wordt op dinsdag door 
de eigen leerkracht gegeven en op donderdag door Marije Borghuis. Zij is naast 
groepsleerkracht ook vakleerkracht gymnastiek.  
 
Muziekjuf juf Marjolein 
De juf van muziek, juf Marjolein heeft op 28 juli een gezonde dochter gekregen. Ze 
heet Marielinn Puck. We wensen ze veel geluk samen.  
 
Sociaal veiligheidsplan, regels en afspraken en pestprotocol 

Aan het eind van vorig schooljaar hebben we in overleg met de MR diverse 

documenten opgesteld/geactualiseerd. Te weten het sociaal veiligheidsplan, 

document regels en afspraken en het pestprotocol.  

Deze documenten zijn binnenkort te vinden op de website.  

 
 
 
 

 

 

11-12-13 sept: schoolkamp 

groep 7-8 

13 sept: opening Oktober 

Kindermaand, 

burgemeester op bezoek 

14 sept.: Juf Deirdre studie, 

juf Antje vervangt 

21 sept.: Schoonmaakavond 

25 sept.: Studiedag, alleen 

gr. 7/8 vrij 

26 sept.: Gr. 1/2/3 

voorstelling Bere boos in 

Diever 

5 okt.: Dag van de leraar 

6 okt.: Nieuwsbrief okt.  
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Opening Oktober Kindermaand door burgermeester 

 
In de oktober kindermaand openen musea, theaters, muziek- en dansscholen, ateliers, bibliotheken, 
kerken en molens in de weekenden van oktober gratis hun deuren voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar. Zij 
organiseren speciale activiteiten. 
 
Wij zijn gevraagd om gastschool te zijn voor de Burgemeestersactie op woensdag 13 september 
2017 van 10.00 tot 11.00 uur. 
Hiermee geeft de burgermeester, dhr. Rikus Jager, het officiële startsein voor de promotie rond het culturele 
evenement. De vormgeving van het project volgt dit jaar het thema van de Kinderboekenweek: Griezelen, 
gruwelijk eng! 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
10.00 uur: Ontvangst burgemeester door de kinderen van groep 1 t/m 6 met dans/zang (groep 7/8 is op 
kamp), hierbij kunnen ouders/verzorgers ook aanwezig zijn, u bent van harte uitgenodigd.  
 
10.10 uur: De burgemeester gaat met de kinderen naar de middenruimte en vertelt de leerlingen over 
Oktobermaand Kindermaand. 
 
10.20 uur: De kinderen van groep 4/5/6/ spelen "het verjaardagsspel" met de burgemeester als quizmaster. 
 
10.45 uur: Afsluitende activiteit, bijvoorbeeld op de foto met de burgemeester of het stellen van vragen aan 
de burgemeester. 
 
11.00 uur: Einde Burgemeestersactie 

 
 
Van de badmintonvereniging 
De sporten zijn begonnen ! 
Nu de scholen weer begonnen zijn na de vakantie, kun je weer op veel plaatsen sporten. Heb je al eens aan 
badminton gedacht?  Een gezellige leuke sport in de zaal onder deskundige leiding. Je kunt meedoen als je 7 
jaar of ouder bent. Je kunt het 2x gratis uitproberen. Doe je mee? 
Dinsdag 6-7 uur, De Spronk in Vledder.  Info Philip Boot: 381940 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Scala Kinderkrant 
Uw kind heeft deze week de Scala Kinderkrant mee naar huis gekregen of krijgt deze nog mee. Scala Centrum 
voor de Kunsten biedt lessen en cursussen op het gebied van muziek, dans, theater, beeldende kunst en 
media en is onder andere werkzaam in de gemeente Westerveld.  
Nu het cultuurseizoen weer is begonnen vraagt Scala aandacht voor de lessen en cursussen die zij aanbieden. 
Voor kinderen die nog niet weten wat ze het allerleukste vinden heeft Scala nu de Kunstproeverij. 
Voor een bedrag van € 25,- kunnen kinderen van groep 3 t/m 8 van de basisschool tussen 18 t/m 30 
september vier lessen naar keuze volgen bij Scala. Wil een kind graag dansen dan kan het diverse dansstijlen 
uitproberen. Houdt hij of zij van knutselen dan komen alle beeldende materialen, van potlood tot klei aan 
bod. Elk kind kan proeflessen volgen op verschillende instrumenten. Maar ook een piano-, schilder-, toneel- 
én dansles is mogelijk. Want welke lessen het kind wil uitproberen, dát bepaalt hij of zij helemaal zelf!  
Scala hoopt op deze manier heel veel kinderen (en hun ouders) te kunnen helpen hun talent en/of passie 
ontdekken. Na deze vier lessen is er de mogelijkheid om te stoppen of om in te schrijven voor de les of cursus 
naar keuze. Natuurlijk blijft het voor kinderen die al weten wat ze willen mogelijk om zonder te ‘proeven’ in te 
schrijven. Voor meer informatie, kijk in de Kinderkrant of opwww.ontdekscala.nl 
 
Vrijwilligers 
Ouder zijn actief geweest om vrijwilligers voor onze school te werven. Karin Gijsen is vorig schooljaar al 
begonnen en stelt zich hieronder voor. Ze zal op woensdag en op vrijdag op school zijn. Gedurende het jaar 
zullen er nog wat vrijwilligers komen. Meer informatie volgt.  
 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
Het is fijn dat ik mezelf even aan u voor mag stellen! Mijn naam ik Karin Gijsen en ik ben samen met mijn 
partner Eelco Kuipers en onze labrador Pixel eind 2016 in Wapse komen wonen. Wij wonen met veel plezier 
op deze mooie plek en vinden het leuk om de mensen in het dorp beter te leren kennen.  
De  behoefte om me nuttig te willen maken voor de gemeenschap, het contact met andere mensen en mijn 
affiniteit en ervaring met kinderen bracht mij ertoe contact te zoeken met de Ten Darperschoele.  
In juni heb ik een leuk gesprek gehad met Margreet en al snel daarna ben ik begonnen als vrijwilliger op 
school. Dat heeft me veel plezier en voldoening gegeven en vandaar dat ik ook dit schooljaar weer actief zal 
zijn op school ter ondersteuning van de leerkrachten. 
 
Vriendelijke groet, 
Karin Gijsen. 
 
 
 



 

 

 
 

Brigadiers 
Ook dit jaar is het weer gelukt om het brigaderooster rond te krijgen. Nu het continurooster in is gegaan, zijn 
er natuurlijk minder brigadiers nodig.  
We zijn nog wel op zoek naar mensen die als reserve willen functioneren. U kunt zich bij Margreet of de 
leerkracht opgeven.  
 
Vooraankondiging gezamenlijke algemene ouderavond 
Op 10 oktober wordt er een gezamenlijke ouderavond georganiseerd. Zet deze datum alvast in uw agenda. 

Het onderwerp is Social Media in de breedste zin van het woord. Het doel van de avond is, om in te gaan op 

het feit dat we aan de vooravond van een digitale revolutie staan. Hoe kunnen we hier mee omgaan, zowel 

op school als thuis. Dus gebruik social media op school en thuis. Hier is een gastspreker voor uitgenodigd. 

Verder informatie volgt nog via de mail.  

Nationale sportweek 

Uw kind heeft informatie meegekregen, over de nationale sportweek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage nieuwsbrief 

• Bijlage schoolgids met o.a. belangrijke data. 

• Kledingbeurs Havelte 


