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Beste ouder, verzorger, 
 
Het is alweer april, tijd voor een nieuwe nieuwsbrief.  
We hopen dat iedereen de paasdagen goed doorgekomen is. Op school was het de 
donderdag voor Pasen een groot feest. Eitje tik met een schoolwinnaar Marlies.  
Hierna werd van een heerlijke paaslunch genoten. ’s Middags mochten de kinderen 
kiezen wast voor paasactiviteit ze gingen doen. We bedanken alle ouders die 
geholpen hebben! 
 
Inmiddels zijn alle Cito-toetsen alweer een tijdje afgerond en zijn de uitslagen via het 
Ouderportaal te bekijken. Uiteraard zijn deze ook besproken tijdens het 
contactmoment met ouders en veelal ook met kinderen erbij. De zogenaamde LOL-
gesprekken (Leerling-Ouder-Leerkracht). Wij vinden het belangrijk dat kinderen in 
hun eigen leerproces betrokken worden. Tenslotte gaat het om hun ontwikkeling. De 
ervaringen met de LOL-gesprekken zijn vanuit ons positief. We hopen dat u het ook 
zo ervaart. Schroom niet om via de leerkracht of bij Margreet aan te geven hoe uw 
ervaringen zijn geweest met deze gesprekken.  
 
Er hebben wat wisselingen plaatsgevonden binnen het onderwijsteam. Deze zijn te 
lezen verderop in deze nieuwsbrief. Het gaat om leerkrachten die werkzaam zijn 
binnen de Singelier.  
 
In Wapse zijn we alweer wat weken onderweg met ons ‘nieuw onderwijs’. Het gaat 
steeds beter. Zie verderop voor een kleine update. Mocht u feedback hebben, of zijn 
er andere zaken die u wilt bespreken dan bent u altijd welkom bij de leerkrachten, 
maar ook bij Margreet. Stap gerust binnen. Feedback is altijd fijn, samen hebben we 
hetzelfde doel:  
Het beste onderwijs voor uw kind! 
 
De afgelopen weken is iedere dag ongeveer een ander seizoen qua weertype 
voorbijgekomen. Het weer is erg wisselvallig, van warm zomerweer tot nog steeds 
vorst in de nacht.  
We gaan, volgens de berichten, een mooi zomerweekend tegemoet. Wie weet is dit 
een voorbode voor een mooie zomer. 
We wensen iedereen een heel goed zonnig weekend toe! 
 
Onderwijsteam Singelier/Ten Darperschoele 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:tendarperschoele@talentwesterveld.nl


 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

Wisselingen binnen het onderwijsteam Singelier/Ten Darperschoele 
 
Juf Héléne 
Tijd voor iets nieuws…… 
Even een bericht uit Uffelte. Jarenlang heb ik met veel plezier gewerkt in de 
onderbouw van obs Ten Darperschoele. Ooit was het echt de leukste baan van de 
wereld in een school waar ouders, leerkrachten en leerlingen een heel fijne tijd 
hebben beleefd en waar ik me 15 jaar voor heb ingezet. De Ten Darperschoele heeft 
een bijzondere plek in Wapse, dat was altijd zo en momenteel is dat weer zo! Fijn om 
te horen dat er met vereende krachten een nieuwe vorm van onderwijs wordt 
neergezet met een nieuw team en veel inzet van ouders. 
Na jaren in het onderwijs en één jaar uit de running heb ik besloten om een nieuwe 
weg in te slaan: Per 1 april, en dat is geen grap;-), start ik met mijn eigen bedrijf, dat bestaat uit 
catering, B&B en het huiskamerrestaurant: “Het Kookhuis Aan de Dwarsweg”. De website is bijna 
klaar en ik heb er zin in! 
Voor wie wil, altijd welkom in Uffelte!  
Ik wens alle leerlingen, ouders veel succes en plezier.  
 
Hartelijke groeten, (voorheen juf op Ten Darperschoele) Hélène van Wilsem 
 
We bedanken Hélène voor haar jarenlange inzet binnen het onderwijsteam en 
wensen haar veel succes met Het Kookhuis! 
 
Meester Koen 
Meester Koen Nuchelmans heeft besloten om volledig te stoppen binnen ons onderwijsteam. In gr. 8 
zal Anneke Blankemeijer meester Koen vervangen tot het einde van het schooljaar.  
We bedanken Koen voor zijn inzet binnen ons onderwijsteam en wensen hem veel succes met zijn 
verdere carrière.  
 
 
Juf Antje                 Mijn naam is Antje van den Berg en sinds dit schooljaar ben ik als invalkracht 

werkzaam voor stichting Talent Westerveld. Ik heb jarenlang lesgegeven op een 

klein dorpsschooltje van Wolderwijs en na een periode als gastouder gewerkt te 

hebben, wilde ik toch graag weer voor de klas staan. Momenteel sta elke maandag 

en dinsdag met plezier voor groep 5/6 op de Singelier. Hier vervang ik Cindy v/d 

Belt.  

Ik woon samen met Niels en onze 2 kinderen, Iris en Hidde, in Vledder en in mijn 

vrije tijd lees ik graag een boek of wandel ik in de bossen in de regio.  Wie weet 

komen we elkaar daar binnenkort ook een keer tegen.  

 
 
 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

Juf Samantha 
Hallo ouders, even voorstellen…. 
Mijn naam is Samantha Tiemens en sinds januari sta ik 3 dagen (waarvan 1 dag inval 
voor juf Cindy), met erg veel plezier, voor groep 5 en 6 op de Singelier in Diever.  
Ik ben niet geheel onbekend hier, want vorig schooljaar, was ik er al een aantal 
maanden op de woensdag in groep 4 (van Robert) en daarnaast viel ik ook wel in, 
zowel in Diever als in Wapse. Ik woon samen met René en mijn 2 zoontjes Fender 
(6jaar) en Senn (3 jaar) in Wapse.  In mijn vrije tijd vind ik het leuk om er op uit te 
gaan met mijn gezin, dat kan zijn... naar het bos gaan, naar het theater gaan, lekker 
uit eten, bioscoopje pakken….of andere leuke dingen. :)  
Voordat ik het onderwijs inging, was ik (wel 17 jaar) werkzaam bij een laboratoriumleverancier, als 
ondersteuning van de accountmanager. Ook erg leuk, maar wel totaal iets anders. In september 2006 
ben ik begonnen met de PABO. Iets wat ik al lange tijd wilde doen, maar wat er eigenlijk nooit van 
was gekomen. Een compleet nieuwe uitdaging! Na de opleiding goed te hebben afgrond, 
combineerde ik mijn toenmalige baan, met invallen. Toen ik kinderen kreeg, werd het allemaal wat 
moeilijker te combineren met mijn andere baan erbij en daarom werk ik sinds enige tijd alleen nog 
maar in het onderwijs. Waarvan ik tot dusver nog geen spijt heb gehad, want elke dag in het 
onderwijs is ook echt anders ;) 
 
Juf Anneke 
Afgelopen donderdag ben ik begonnen in groep 8 van de Singelier. We zijn 
gestart met een hernieuwde kennismaking, want vorig jaar hebben we elkaar 
al eens een dagje meegemaakt. We hadden een fijne dag met elkaar en gaan 
er een mooie tijd van maken.  
Maar wie is nu juf Anneke? 
Ik ben Anneke Blankemeijer, geboren en getogen langs de Gelderse IJssel 
tussen Zutphen en Arnhem in. Ruim 20 jaar getrouwd met Rolf. Na onze 
studietijd in Tilburg zijn we in Hardenberg terechtgekomen, waar onze kanjers 
Arno en Jip zijn geboren. Na 10 jaar journalistiek ben ik geswitched naar het 
onderwijs.  Maar oude liefde roest niet, dus mijn journalistiektijd komt nog 
wel eens terug. In plaats van het schrijven van verhalen, vertel ik ze nu vaak. Het nieuws van de dag 
brengt vaak mooie onderwerpen met zich mee om even met elkaar over door te praten en van 
gedachten te wisselen. Iets wat vooral in een groep 8 heel fijn is. De kinderen hebben al vaak een 
duidelijke mening over veel zaken! 
Dit schooljaar heb ik een gevulde, afwisselende werkweek. Naast de 16 kids in groep 8 op de 
Singelier werk ik ook met een groep 7/8 in Uffelte (ma) en Meppel (wo en vrij) en een groep 6-7-8 in 
Hardenberg (di).  In de weekenden verdeel ik mijn vrije tijd tussen mijn gezin en onze vrienden door 
het land heen, het uitgebreid koken, lezen, het schrijven van mijn tweede jeugdboek en het plannen 
van onze zomervakantieroute met de Landrover en de tent door Schotland. 
Op de woensdagen in de oneven weken en elke donderdag ben ik in Diever. Kom gerust langs om 
nader kennis te maken! 
 
 
 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

Drentse Kinderjury 2018 – groep 7 en 8 
Een leesactiviteit die ieder jaar terugkomt is de Drentse Kinderjury 2017. In samenwerking met de 
bibliotheek op school en groep 7 en 8 worden kinderboekenschrijvers onder de aandacht gebracht. 
Enerzijds om het leesonderwijs te stimuleren anderzijds om de kinderboekenschrijvers een pluim te 
kunnen geven. De Drentse Kinderjury bepaalt! Welk boek, verschenen eind 2016 en in 
2017, vinden de kinderen in Drenthe het mooist? Dat wordt bepaald door de Drentse 
Kinderjury, een provincie brede juryactiviteit voor groep 7 en 8. Van februari tot half 
mei lezen de kinderen tien boeken en stemmen daarover. De winnende schrijver 
ontvangt een originele Drentse Kei. Het deelnamepakket van de Drentse Kinderjury 
bestaat uit een boekenpakket van tien titels. Deze staan in de klas op de leeskast 
geëtaleerd. Verder wordt er een kleurige poster in school opgehangen, waarop de 
leerlingen met een groen of een rood duimpje aan kunnen geven of zij het boek top 
vinden of niet. De uitslag wordt vervolgens provinciaal doorgegeven en het boek met 
de meeste stemmen wint uiteindelijk de Drentse Kinderjury 2018.  
 
Leesvirus 2018 – groep 5 -6 

Leesvirus is een leesbevorderingsproject, waarin leesbevordering en het 
aanleren van digitale informatievaardigheden hand in hand gaan. Centraal staat 
de vraag: welke klas is het meest besmet door het leesvirus en wat is het meest 
besmettelijke boek? 
Kinderen lezen de tien boeken en wisselen via de website hun mening uit met 
kinderen van andere scholen die dezelfde boeken hebben gelezen. Ook is er 
acht weken lang de Leesvirusquiz met vragen over de boeken, internetvragen 
over thema’s uit de boeken of creatieve opdrachten. Op de website worden per 
gemeente de quizscores bijgehouden en dat houdt de spanning erin! Het 
project wordt afgesloten met een feestelijke bijeenkomst die begin april 
plaatsvindt! 

 

Lezing Dyslexie  
Tom Braams is kinder- en jeugdpsycholoog. Hij is gespecialiseerd in leerstoornissen en heeft veel 
boeken geschreven over dyslexie en rekenproblemen/dyscalculie. Op 24 april komt hij naar 
Westerveld om een lezing over dyslexie te geven.  
Graag aanmelden via info@bibliotheekdiever.nl 

Datum: 24 apr  
Begintijd: 19.30  
Eindtijd: 21.30  
Locatie: Locatie Stad en Esch - Westeres 7 7981 BC Diever  
Kosten: Gratis toegang  
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'Nieuw onderwijs' 
De schooltuin is op 1 april (was het een grap?) geopend. Er was helaas geen publiek (echt een grap!). 
Op dit moment wordt er hard gewerkt door ouders, vrijwilligers en straks de kinderen om een mooie 
tuin te laten groeien. In de talentmiddagen zal de schooltuin een plek krijgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nog even ter herinnering 
Inloop 
De start van de ochtend is aangepast. We starten met een inloop vanaf 8.15 uur. Dit zorgt voor een 
'geleidelijke' binnenkomst van leerlingen. Alle kinderen mogen vanaf 8.15 uur naar binnen en naar 
het lokaal gaan. Willen kinderen buiten spelen tot 8.25 uur, dan mag dit ook, maar er is geen 
pleinwacht aanwezig buiten. De leerkrachten van de basisgroepen zijn aanwezig in de klassen en 
vangen alle kinderen op en de kinderen van de groepen 1 t/m 3 worden opgevangen aan een 'eigen' 
tafel.  
Eten tussen de middag 
Het eten onder de middag werd door sommige leerlingen als onrustig ervaren. De groepen 1 t/m 3 
en 4 t/m 8 eten daarom nu in aparte ruimtes.  
 
Kijken voor ouders, bij het ‘nieuwe onderwijs’ 
In een voorgaande nieuwsbrief heeft u gelezen dat er een kijkweek georganiseerd gaat worden. Deze 
was in juni. Na overleg hebben we besloten om dit eerder te organiseren. Wij begrijpen goed dat 
ouders erg nieuwsgierig zijn hoe het ‘nieuw onderwijs’ er in de praktijk uitziet. Hier worden 
misschien ook een aantal vragen mee opgelost.  
Omdat we natuurlijk niet alle ouders tegelijk kunnen ontvangen, kunt u zich vanaf maandag 9 april 
op school inschrijven. De kijkmomenten zijn op 10, 11, 13, 18 en 19 april gepland.  
Per dag zijn er 3 kijkmomenten van een uur, van 8.30-9.30 uur, 10.30-11.30 uur en 12.30-13.30 uur. 
Per keer kan er een ouder van gr. 1/2/3 en 4/5/6 en 7/8 kijken.  
Inschrijven kan dus vanaf maandag 9 april op school.  
 
Oproep leuke zitjes 
We willen de ruimtes graag aantrekkelijker maken met leuke zitjes. Denk hierbij 
aan een lekkere bank, comfortabele stoel, zitzak, poefjes, enz... Wie of wie heeft 
nog iets over of kent iemand die iets kwijt wil omtrent lekker zitten. Als je iets 
hebt, of iemand weet, dan graag even bij de leerkrachten aangeven wat het is, dan 
kunnen zij beslissen of het in de school past. Alvast bedankt! 
 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

Talentenmiddag 
Ook de kinderen bereiden soms een workshop voor. De komende weken zullen Melissa en Lenthe 
bijvoorbeeld de workshop tekenen aanbieden aan de kinderen. De afgelopen week hebben zij dit in 
hun eigen taaktijd ingepland, om dit voor te bereiden. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Oproep van de Denk en Doe commissie 
Zoals jullie vast wel hebben gezien, wordt onze schooltuin steeds mooier. Er staat inmiddels een kas, 
er zijn moestuinbakken, een heg, bessenstruiken en een mooie tuinbank. Om te zorgen dat onze 
schooltuin ook mooi blijft, zijn we op zoek naar mensen die willen helpen met het onderhouden van 
de tuin. Dus heb je altijd al een moestuin willen hebben, kom ons dan helpen bij de schooltuin.  
 
Zou je wel willen helpen op school, maar dan met wat anders dan bij de moestuin? Ook dan kun je je 
aanmelden. Hulp is welkom bij bijvoorbeeld het extra lezen met kinderen of bij het buitenspelen met 
de kleuters. Ook bij de talentmiddag is alle hulp welkom. Heb je andere ideeën om te helpen op 
school, dat is altijd bespreekbaar.  
 
Wil je zelf komen helpen of weet je iemand die zou willen helpen (denk aan buren, opa’s, oma’s, 
familieleden, die het leuk en gezellig vinden om op school te helpen) dan kun je dit aangeven bij 
Margreet of Freek.  
 
Stttt geheimpje 
Natuurlijk weet iedereen dat de basisschool in Wapse 225 jaar bestaat dit jaar. We willen dit 
natuurlijk ook met de kinderen die nu op school zitten vieren. Op vrijdag 25 mei gaan we met z’n 
allen naar Wildlands om dit heugelijke feit te vieren.  
Maar dit is nog geheim, dus stttt graag stilhouden voor de kinderen! Tzt wordt dit aan de kinderen 
verteld. We zijn op 25 mei om 17.00 uur weer terug op school, hier kunt u alvast rekening mee 
houden. Verdere informatie volgt later.  
We willen graag weten of er kinderen met een abonnement van Wildlands zijn. Mocht dit zo zijn, wilt 
u dit dan zo spoedig mogelijk bij de leerkracht melden.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 
Schoolzwemmen 
Op woensdag 9 mei start het schoolzwemmen weer. We gaan, net zoals andere jaren, zwemmen met 
de groepen 3 t/m 8. Hiervoor geldt het volgende rooster: 
 
12.30 - 13.00  groep 3/4/5 
13.00 - 13.30  groep 6/7/8 

 
Hierdoor komt voor deze groepen de gymles op woensdag te vervallen.  
We gaan op de fiets naar het zwembad in Vledder, dus op woensdag, naast de zwemkleding de fiets 
mee!  
 
Schoolfotograaf 
Op woensdag 9 mei komt de schoolfotograaf op school. Vanaf 8.30 mogen eerst de broertjes en 
zusje die nog niet, of niet meer bij ons op school zitten op de foto.  
 
Meivakantie 
We wensen iedereen alvast een goede meivakantie (van 27 april t/m 6 mei). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 

• Sport- en cultuurweek gemeente Westerveld.  

• Snelheidscampagne. 
 
 
 
 

 

 

Datum Activiteit Groep 

9 april SchoolMaatschappelijkWerk Diever 12.15-14.15 uur  

10 april Mogelijkheid kijken ouders ‘nieuw onderwijs’ Inschrijven 

11 april Mogelijkheid kijken ouders ‘nieuw onderwijs’ Inschrijven 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

13 april Plusklas Enkele kinderen 

13 april Mogelijkheid kijken ouders ‘nieuw onderwijs’ Inschrijven 

16 april SchoolMaatschappelijkWerk Wapse 12.15-14.15 uur  

16 april Meester Tim en Juf Martha vervangen meester Henry en juf 
Saskia 

 

17 april Juf Martha vervangt juf Saskia  

18 april Mogelijkheid kijken ouders ‘nieuw onderwijs’ Inschrijven 

19 april Mogelijkheid kijken ouders ‘nieuw onderwijs’ Inschrijven 

20 april MR 15.30 uur  

20 april Koningsspelen Alle groepen 

23 april SchoolMaatschappelijkWerk Diever 12.15-14.15 uur  

23 april Eindtoets Gr. 8 

23 en 24 april Meester Tim vervangt juf Saskia  

24 april Dode hoek project Gr. 7/8 

25 april Voorstelling Brieven uit de oorlog Gr. 7/8 

27 april t/m  
6 mei 

 
Meivakantie 

 
Alle groepen 

9 mei Schoolfotograaf Alle groepen 

9 mei Nieuwsbrief mei  

10/11 mei Hemelvaartvrij Alle groepen 

 

 


