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Beste ouder, verzorger,
Na alle gebroken weken, wat naar school gaan
betreft, gaan we de laatste 7 hele weken voor de
zomervakantie in. Ook dit jaar zijn we als laatste
deel van Nederland die zomervakantie heeft.
Volgend jaar zitten we met de zomervakantie in het
midden. In deze nieuwsbrief vindt u als bijlage het vakantierooster en de
studiedagen (dat de kinderen ook vrij zijn) voor het volgende schooljaar.
De afgelopen weken is het heel erg warm geweest, het lijkt of de zomervakantie al
begonnen is. Gedurende het warme weer eten de kinderen lekker buiten in de
schaduw in de fietsstalling en zijn de fietsen tijdelijk verplaatst. De koelkast,
gekregen van de TSO-commissie, komt nu mooi van pas, om het eten en drinken
lekker koel te houden. Gelukkig zorgen de onweersbuien ook voor een beetje
verkoeling. Dat is ook niet verkeerd. Hopelijk is het in de zomervakantie ook net zo
mooi weer als de afgelopen weken.
Op dit moment zijn de Cito-toetsen begonnen. We doen het rustig aan en smeren
deze toetsen over een aantal weken uit. Het Ouderportaal van ParnasSys is tijdelijk
dicht en gaat weer open als alle toetsen zijn ingevoerd. Informatie over de Citotoetsen en waarvoor wij deze als school gebruiken vindt u in de bijlage.
Het schooluitje voor het vieren van 225 jaar onderwijs in Wapse, met de gehele
school naar Wildlands, was wat ons betreft zeer geslaagd. En de reünie van zaterdag
26 mei was tevens een erg mooi feest. Wat een opkomst, 300 mensen. Tijdens de
reünie werd het nieuwe logo onthuld. Dit werd gedaan door Gijs (jongste lln.) en
Dominique (bijna oudste lln.). Zodra het logo van een frame is voorzien, zal hij
geplaatst worden naast de school. Iedereen (alvast) bedankt voor alle hulp!
De linkjes naar de media vindt u verderop in deze nieuwsbrief.
Onderwijsteam Singelier/Ten Darperschoele

Contact
0521 551332
tendarperschoele@talentwesterveld.nl

www.tendarperschoele.nl

Master Leadership
Vorig jaar juli heeft Margreet haar opleiding Master Leadership aan de
Hanzehogeschool in Groningen al succesvol afgerond met haar scriptie
‘Gedeeld leiderschap in het basisonderwijs’. Zij is cum laude geslaagd. Op
24 mei 2018 was de diploma-uitreiking.
Margreet, namens het onderwijsteam van harte gefeliciteerd!
Schoolmeubels maken
Zou er iemand zijn die tijd en energie wil steken in het maken van meubels. We hebben met het
team een ontwerp gemaakt voor de inrichting van de middenruimte als samenwerkruimte. Hiervoor
hebben we treinzitjes, kleine tribune in delen en verrijdbare scheidingswanden nodig. Hieronder
hebben we voorbeelden gezet. Uiteraard wordt materiaal vergoed.
Mocht u dit voor de school willen doen, dan kunt u ons dit laten weten en hebben we even overleg.
Voorbeelden:

Treinzitjes (3 stuks)

tribune van losse elementen

verrijdbare scheidingswand

los element

Schoolfotograaf
Tot 4 juni kunt u in aanmerking komen voor de gratis groepsfoto. Hierna verloopt deze actie. Via de
login, kunt u de gratis groepsfoto aanvragen, ook al bestelt u geen andere foto’s.
Nieuw onderwijs
Het team heeft op 30 mei weer een grote evaluatievergadering gehad. Hier zijn diverse punten
geëvalueerd en eventueel bijgesteld om het nieuwe onderwijs nog verder te ontwikkelen.
Onderstaande punten willen we graag met u delen.
Basisgroepen
Al eerder hebben we u verteld dat we de basisgroepen, zoals we deze nu geformeerd hebben, gr. 1
t/m 8 door elkaar, nog een kans te geven en hier ook echt even op in te zetten. De afgelopen weken
is dat volgens ons goed gebeurd. Maar om natuurlijk een goed vergelijk te kunnen hebben en zo aan
het einde van het schooljaar een goede keuze te kunnen maken, hoe we uiteindelijke de
basisgroepen willen formeren, vinden wij het wenselijk om ook de andere optie te proberen. De
optie met twee basisgroepen van een groep 1 t/m 4 als basisgroep en een groep 5 t/m 8 als
basisgroep.
Vanaf maandag 11 juni gaan we dit uitproberen. Dus vanaf maandag 11 juni hebben we twee
andere basisgroepen dan nu. De groepen 5 t/m 8 starten/eindigen de dag als basisgroep in het lokaal
waar nu basisgroep A zit en de groepen 1 t/m 4 starten/eindigen de dag als basisgroep in het lokaal
waar nu basisgroep B zit. De kinderen zullen volgende week hiervan op de hoogte gesteld worden.
Tevens zullen dan de kapstokken ook weer aangepast worden. We hopen dat we zo een goede
vergelijking kunnen maken tussen de verschillende opties om zo uiteindelijk tot een gedegen en
onderbouwde keuze te kunnen komen. Zo blijven we in ontwikkeling.
Hieronder ziet u welke leerkracht op welke dag de basisgroep bij de start en einde van de dag
begeleidt. En dus ook uw aanspreekpunt voor die dag is.
Basisgroep
1 t/m 4
5 t/m 8

Maandag
Saskia
Henry

Dinsdag
Saskia
Henry

Woensdag
Marije
Deirdre

Donderdag
Marije
Henry

Vrijdag
Marije
Henry

Informatieavond
Op dinsdag 19 juni zal er wederom voor alle ouders een informatieavond
worden gehouden. Zet deze alvast in uw agenda. Start is om 19.30 uur op
school. Verdere informatie zal spoedig volgen.
Open dag
Op woensdag 11 juli zal er een open dag op school georganiseerd worden.
Deze open dag is van 8.30-11.30 uur. Deze open dag is voor iedereen die een kijkje wil nemen in onze
school. Dus u bent ook van hart uitgenodigd om langs te komen. Natuurlijk is deze ochtend ook
bedoeld voor mogelijk nieuwe ouders die voor hun kinderen op zoek zijn naar een basisschool. Dus
weet u mensen die op zoek zijn, attendeer ze dan op deze open dag. Verder informatie zal tzt nog
volgen.

Reminder
In september hebben we een grote schoonmaakavond gehad op school. Graag zouden we
donderdag 28 juni om 19.30 uur de school weer een grondige schoonmaakbeurt geven. Vanaf 19 juni
hangt er een intekenlijst onder de trap. Geef je op, want vele handen maken licht werk! Het is handig
om zelf een emmer/doek /ragebol e.d. mee te nemen.
Alvast bedankt voor het meehelpen!
Namens de Denk en Doe commissie.
Media
Wildlands
Op de dag dat de gehele school naar Wildlands ging kwam ook nog even de radio van RTV Drenthe
langs. Deze heeft 3 opnames gemaakt. Verder stond er nog een stukje op RTV Drenthe.
Hieronder de diverse links:
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/135006/Ten-Darperschoele-in-Wapse-viert-het-225-jarig-bestaan
Radio gemist:
Drenthe nu, vanaf minuut 52:
https://www.rtvdrenthe.nl/radio/programma/11/Drenthe-Nu/aflevering/33905
Drenthe nu, vanaf min. 21.45 en min. 52.50:
https://www.rtvdrenthe.nl/radio/programma/11/Drenthe-Nu/aflevering/33904
Reünie
Tijdens de reünie kwam zelfs de tv langs. Uitgezonden op Drenthe nu op zondagavond 27 mei.
Reünie en onthulling logo (TV Drenthe):
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/135054/Ten-Darperschoele-in-Wapse-225-jaar-oud-leerlingenhalen-herinneringen-op
Al deze media-aandacht is toch hele mooie reclame voor de school!

Onthulling logo
Het nieuwe logo is onthuld tijdens de
reünie. Dat hebben Gijs (de jongste
leerling) en Dominique (bijna de oudste
leerling) keurig gedaan. Als volleerde TVsterren trokken ze het doek eraf en kwam ons nieuwe logo tevoorschijn. Hopelijk vindt u het nieuw
logo net zo mooi als wij dat vinden. We willen de OR en MR bedanken voor het meedenken en
meebeslissen!
De diverse logo’s waar we uit konden kiezen zijn gemaakt door Lisa Sietsma uit Wapse en Esther Baar
uit Assen (http://www.estherbaar.nl/ ). Het logo wat uiteindelijk gekozen is, is door Esther Baar
ontworpen. De keuze was niet gemakkelijk. Zoveel logo’s zoveel meningen. Gelukkig konden we toch
gezamenlijk een definitieve keuze maken.
Gymnastiek
Wilt u eraan denken dat de kinderen op donderdag gymnastiek hebben. Nu worden de gymkleren en
gymschoenen geregeld vergeten. Afhankelijk van het weer gymmen we buiten of binnen. Voor beide
hebben ze schoenen nodig. Schone buitenschoenen met zolen die niet afgeven kunnen ook in de zaal
gedragen worden.
Bijlage
• Informatie Kids Run.
• Kunstwandeling door Diever.
• Vakantierooster/studiedagen 2018 2019.

Datum
4 juni
6 juni
8 juni
11 juni
13 juni
14 juni
18 juni
18 juni

Activiteit
Schoolmaatschappelijk werk in Diever (12.15-14.15 uur)
Meester Freek afwezig
Plusklas
Schoolmaatschappelijk werk in Wapse (12.15-14.15 uur)
Vanaf 14.15 uur Buitenspeeldag te Diever
OMR (MR Diever en Wapse) vanaf 20.00 uur
Schoolmaatschappelijk werk in Diever (12.15-14.15 uur)
Studiedag kinderen gr. 7/8 vrij

Groep

Enkele leerlingen

Gr. 7/8

19 juni
20 juni
21 juni
22 juni
22 juni
25 juni
28 juni
28 juni
2 juli
Vanaf 2 juli
6 juli
6 juli
9 juli

Informatieavond voor alle ouders vanaf 19.30 uur
Muziekuitvoering gr. 4 Dingspilhuus 19.45 uur
Schoolreis
Plusklas
Studiedag gr. 1/2/3 vrij
Schoolmaatschappelijk werk in Wapse (12.15-14.15 uur)
Rapport mee
Schoonmaakavond 19.30 uur
Schoolmaatschappelijk werk in Diever (12.15-14.15 uur)
Twee weken mogelijkheid tot gesprekken
Plusklas
Nieuwsbrief juli
Schoolmaatschappelijk werk in Wapse (12.15-14.15 uur)

Gr. 4
Gr. 4/5/6
Enkele leerlingen
Gr. 1/2/3
Alle leerlingen

Alle groepen
Enkele leerlingen

