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Beste ouder, verzorger, 
 
En zo was het jaar 2017 alweer om en zijn we  
alweer in de tweede week van het jaar 2018.  
We wensen iedereen een heel mooi, maar  
vooral gezond 2018 toe.  
We hopen dat het een mooi onderwijsjaar wordt  
met voor alle kinderen goed onderwijs op maat. 
  
Een aantal onderwijsontwikkelingen waar we als onderwijsteam dit schooljaar mee 
bezig zijn: 

• “Vernieuwend onderwijs” wat me samen met ouders ontwikkelen.  
Onderstaande punten dragen allemaal bij aan dit “vernieuwende onderwijs”.  

• Kindgesprekken verder uitbouwen en structureel houden, 3 keer per jaar. Deze 
gesprekken worden gehouden tussen leerlingen en leerkracht en geven inzicht 
hoe het met het kind gaat op school en wat hij/zij zou wil leren. De leerkracht 
betrekt zo het kind bij zijn eigen leerproces.  

• Het rapport wordt vervangen door een digitaal portfolio. We zijn in afwachting 
van een bedrijf, wat in overleg met ons een digitaal portfolio gaat ontwikkelen.  

• Doelenwanden hangen in alle groepen, om met de kinderen inzichtelijk te 
maken wat de leerdoelen zijn voor een bepaalde periode. 

• Weektaken: we zijn bezig hier een doorgaande lijn van gr. 1 t/m 8 in te krijgen. 
Zo leren kinderen o.a. plannen.  

• Technisch en begrijpend lezen wordt dit jaar onder de loep genomen. Wat is de 
beste didactische methode om het lezen en begrijpend lezen op een nog hoger 
plan te krijgen. Stichting breed wordt er een onderzoek naar technisch lezen 
gehouden. N.a.v. de conclusies worden aanbevelingen aan de scholen gegeven.  

• Planmatig werken wordt in het team kritisch onder de loep genomen. Hoe 
zorgen we ervoor dat ieder kind een ononderbroken ontwikkeling door kan 
maken en hoe maken we dit efficiënt inzichtelijk. Ook om de werkdruk aan te 
pakken.  

• Andere manier van vergaderen, om te proberen de werkdruk minder te maken.  
 
We zien u graag op 15 jan. om mee te denken over het  
“nieuwe onderwijs” op de Ten Darperschoele.  
Mocht u daarna nog vragen hebben, dan bent u altijd welkom op  
school. De deur van Margreet staat altijd open om eventueel  
vragen te beantwoorden of adviezen van ouders mee te  
nemen. Tenslotte hebben we allemaal hetzelfde doel; 
Mooi en goed onderwijs voor alle kinderen verzorgen.  
 
Onderwijsteam Singelier/Ten Darperschoele 

 
 
 
 
 

 

15 jan: Mst Tim gr. 7/8 
 Juf Antje gr. 4/5/6 
15 jan: SMW op TDS in Wapse   
             (12.15-14.15 uur) 
18 jan.: Workshop Scala  
               gr. 1/2/3 
19 jan: schaatsen gr. 7/8 
22 jan: SMW op DS in Diever     
             (12.15-14.15 uur) 
24 jan: Mst Tim gr. 4/5/6 
 Juf Valerianne gr. 7/8 
26 jan: Mst Tim gr. 4/5/6 

Juf Deirdre gr. 1/2/3 
 Brandveiligheidslessen 
29 jan: SMW op TDS in Wapse   
             (12.15-14.15 uur) 
2 feb: Nieuwsbrief feb.  
5 feb: SMW op DS in Diever     
             (12.15-14.15 uur) 
12 feb: SMW TDS in Wapse                 
              (12.15-14.15 uur) 
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Nieuwjaarsborrel 15 januari 
Komend jaar hopen wij een start te maken met een prachtig vernieuwd onderwijs op de Ten Darperschoele.  

Hier hebben we uw inbreng ook voor nodig, daarom staat de nieuwjaarsborrel ook in het teken van deze 

onderwijsontwikkeling.  

 

Programma van de avond: 

19.30 uur ontvangst met koffie en thee  

19.45 uur een woord en een beeld over het ontwikkelingstraject van de school.  

20.00 uur meepraten, luisteren en/of denken over het ontwikkelingstraject  

± 20.30 uur afsluitend woord  

± 20.35 hapje en drankje  

 

We hopen u allen te zien!  

 

Even voorstellen… 

Vanaf april dit jaar was er vanuit de MR behoefte aan 

een extra groepje mensen die zich bezig kunnen 

houden met onder andere promotie van de school en 

het werven van vrijwilligers. Met vier vaste leden en 

een wisselende afgevaardigde van de OR werd de 

´Denk en doe commissie´ in het leven geroepen.  

We proberen ervoor te zorgen dat de school 

regelmatig in de regionale kranten komt te staan met 

een mooi en positief artikel. Er heeft zelfs al een groot  

artikel in de NRC gestaan met meerdere foto´s. Zo willen we de school op de kaart zetten. Wellicht levert dit 

leerlingen op uit omliggende dorpen.  

We zijn ook bezig geweest om vrijwilligers te werven, zodat de leerkrachten zich met hun hoofdtaak lesgeven 

bezig kunnen houden. De vrijwilligers worden bijvoorbeeld structureel ingezet voor hulp bij bepaalde vakken, 

voor toezicht bij het buiten spelen of voor onderhoudsklussen. Ook is er een schoonmaakavond gehouden. 

Daarnaast worden er nu spullen geregeld voor het maken van een moestuin. De kas staat al!  

We hopen onze fijne dorpsschool in een positief daglicht te zetten en het schoolteam te ondersteunen, zodat 

onze kinderen nog lang naar de Ten Darperschoele kunnen gaan.  

 

Jet Schuijt, Neeltje Vrieling-Doggen, Agnes Haveman-Leffers en Janneke Schipper.  

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Karate-examen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 7 december deden kinderen van de Talent Karate Club examen voor de gele band. De aanwezige familie van 
deze kinderen mogen super trots zijn.  
Van onze school deden Daniël, Dominique, Ivan en Yvette mee. 
Gefeliciteerd met jullie gele band! 
 
Oproep Deco-commissie 
Vindt u het leuk om af en toe te helpen met het versieren van de school in een bepaald thema (denk aan 
Sinterklaas, Kerst of Pasen), dan wilt u misschien wel plaatsnemen in de deco-commissie. De commissie is 
dringend op zoek naar nieuwe leden. Helaas is Anita (moeder van Kimberley) nog de enige in de commissie. Lijkt 
het u leuk om aan te sluiten, dan kunt u dit kenbaar maken bij Anita.  
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Schaatsen op de coolste baan 
 
Op vrijdag 19 januari gaan de kinderen van groep 7/8 schaatsen in het 
Olympisch stadion van Amsterdam. De kinderen genieten 2 uur lang van 
ijspret. Op een 330 meter en 400 meter ijsbaan kunnen de kinderen dan 
schaatsen. Op de baan rijden instructeurs rond die tips geven en beschikbaar 
zijn voor hulp. De kinderen gaan van start na een lekkere warming up en 
sluiten de dag af met een spectaculaire shorttrackdemo van de Olympische 
ploeg. Ze worden deze dag met de bus opgehaald en reizen samen met 
groep 7/8 van de Singelier.  
Deze coole dag wordt mogelijk gemaakt door Univé. Univé bedankt! 
Een speciaal dank je wel voor Ellen Kamphuis (ouder gr. 5 De Singelier), die 
ons getipt heeft voor deze leuke dag. Dank je wel Ellen.  

 
Ouderportaal in ParnasSys 
In het ouderportaal van ParnasSys kunt u o.a. zelf gegevens wijzigen of de uitslagen van Cito-toetsen inzien. Mocht u 
uw wachtwoord kwijt zijn, mail dan even naar m.langen@talentwesterveld.nl. Dan zorgt Margreet ervoor dat u een 
mailtje (via ParnasSys) krijgt waarmee u een nieuw wachtwoord in kunt stellen. Mocht u de Cito-toetsen niet kunnen 
zien, ga dan even bij de leerkracht langs. Wellicht komen jullie er samen uit.  
Vanaf 25 jan. gaan de Cito-toetsen even dicht. Zodra alle kinderen de Cito-toetsen van januari gemaakt hebben, 
wordt het toetsgedeelte weer opengesteld.  
In de bijlage vindt u verdere informatie over het ouderportaal en de Cito-toetsen.  
 
Bericht van de Ouderraad, schoolgeld 
Omstreeks 25 jan. 2018 zal het schoolgeld geïncasseerd worden.  
 
We stonden in de krant 
Donderdag 11 jan. stonden we met een mooi onderwijsartikel in het Dagblad van het Noord. Dit is natuurlijk altijd 
leuke pr voor de school. 
Hieronder vindt u de link naar het artikel, tevens in de bijlage de krant gescand.  
http://www.e-pages.dk/dvhn/8134/article/678010/33/1/render/?token=8d36a48b6bd6047672ec12e8b5ded406 
 
 
Bijlage 

• Informatie ouderportaal en Cito-toetsen 

• DvhN, 11 jan. 2018 
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