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Beste ouder, verzorger,
Na een meivakantie die ongeveer alle seizoenen wat het weer betreft in zich had,
zijn we weer begonnen. Al was het erg warm op school, iedereen is weer met frisse
moed begonnen. Morgen is het alweer Hemelvaartsdag en vrijdag is de school ook
dicht. Dus we maken ons op voor een lekker lang weekend.
Volgende week gaan alle kinderen ook maar drie dagen naar school en zijn dan
alweer een kleine week vrij. Op donderdag 17 en vrijdag 18 mei heeft het
onderwijsteam twee studiedagen. Tijdens deze studiedagen zullen we met het
onderwijsteam o.a. gezamenlijk aan de slag gaan met het nieuwe schooljaarplan.
Verder gaan we ook bezig met teamontwikkeling. Het is niet voor niets een leven
lang leren en dat geldt uiteraard ook voor ons onderwijsteam. Thema’s die hier o.a.
aan bod komen zijn feedback geven en ontvangen en timemanagement.
Op dinsdag 22 mei zijn alle kinderen ook vrij, dan is er een studiedag voor alle
personeelsleden van Stichting Talent Westerveld.
Het formatieplaatje is besproken in de MR en de MR is akkoord hiermee gegaan.
Zoals al eerder vermeld is, is er minder formatie, omdat het leerlingaantal nog weer
iets gedaald is. Volgend jaar zullen er 37 leerlingen op onze school zitten. We hopen
natuurlijk dat dit de komende jaren weer gaat stijgen. Volgend jaar zal er iedere dag
met twee leerkrachten en een onderwijsassistent gewerkt worden. Wij denken,
samen met de MR, dat dit goed past bij ons nieuwe onderwijsconcept. Op dit
moment is er een vacature uitgeschreven voor een onderwijsassistent. Mocht u
geïnteresseerden weten, dan kunt u ze doorverwijzen naar ons eigen website of de
website van Stichting Talent. Meer informatie is ook te verkrijgen bij Margreet
Langen.
Zodra er meer bekend is welke leerkrachten en onderwijsassistent het onderwijs
volgend schooljaar gaan verzorgen, wordt u hierover geïnformeerd. Dit zal richting
de zomervakantie gaan, omdat we eerst alles zeker willen hebben, voordat we dit
met ouders en leerlingen communiceren. Als u vragen heeft, kunt u bij Margreet
terecht.
We wensen iedereen fijne vrije dagen met Hemelvaart en Pinksteren en voor
degenen die niet vrij zijn tijdens deze dagen, veel werkplezier.
Onderwijsteam Singelier/Ten Darperschoele
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Oproep schoonmaakavond
In september hebben we een grote schoonmaakavond gehad op school. Graag zouden we
donderdag 28 juni om 19:30 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.
Nieuw onderwijsconcept
De afgelopen tijd was er de mogelijkheid om te kijken bij het nieuwe onderwijs in de praktijk. Een
aantal ouders heeft dit gedaan. Van deze ouders hebben we feedback gekregen, die wij weer mee
kunnen nemen om het nieuwe onderwijsconcept nog verder te ontwikkelen.
Op 25 april is de werkgroep van het vernieuwende onderwijs weer bij elkaar geweest. Een aantal
nieuwe leden zijn ook aangeschoven. We hebben diverse onderwerpen besproken. Fijn dat er
feedback vanuit de ouders komt, daar kunnen we weer verder mee. Een van de onderwerpen was de
basisgroep, gr. 1 t/m 8 door elkaar. Het team heeft aangegeven dat we dit in eerste instantie zo
georganiseerd hebben, om uiteindelijk echt de groepen helemaal los te kunnen laten. Maar dat is op
dit moment nog een droom voor in de toekomst. De komende tijd zal er nog intensiever
geïnvesteerd worden in de basisgroep, o.a. door de inloop vanaf 8.15 uur, een apartje plekje tijdens
de inloop en start van de dag voor gr. 1/2 en gezamenlijke activiteiten m.b.t. de basisgroep tijdens de
opstart van de dag. Hier zullen we altijd goed oog houden voor alle kinderen, maar met name de
jongere kinderen. Iedereen moet zich veilig voelen op school. Natuurlijk heeft verandering tijd nodig
om te wennen, maar de komende tijd zal er extra aandacht zijn voor het welbevinden van alle
leerlingen. Ook zal er bij de afsluiting van de dag meer aandacht zijn voor de basisgroepen.
Alle kinderen hebben inmiddels een eigen haakje om hun tas en jas op te hangen. Deze is met naam
aangegeven op de kapstok. Zo proberen we de basisgroepen (gr. 1 t/m 8) nog een kans te geven en
na een tijdje zullen we dit evalueren en een beslissing nemen over wat het beste voor de
basisgroepen is. Tevens is besloten om af en toe ook het fruiteten in leeftijdsgroepen te doen, zodat
er ook naar het jeugdjournaal (oudere kinderen) of andere educatieve programma’s (jongere
kinderen) gekeken kan worden.
Er zal nog een avond voor alle ouders gehouden geworden om informatie uit te wisselen met elkaar.
Zodra de datum bekend is, hoort u dat.
Zo blijven we doorontwikkelen om het beste onderwijs voor alle kinderen te maken.
Heeft u feedback, zowel positief als verbeterpunten, dan kunt u dat melden bij het team. Dit wordt
zeer op prijs gesteld.

Koningsspelen
Op vrijdag 20 april werden de Koningsspelen gehouden. De Singelier en Ten Darperschoele sportten
deze dag gezamenlijk. De dag was zeer geslaagd. Natuurlijk ook mede dankzij het mooie weer, maar
zeker ook door de hulp van ouders die tijdens de dag bij de sporten en de lunch hielpen en natuurlijk
de ouders die met de auto de kinderen van gr. 1 t/m 3 naar Wapse hebben gebracht.
Iedereen enorm bedankt voor de hulp!

Aanmelding nieuwe kinderen
Het is als school fijn om te weten hoeveel kinderen er volgend schooljaar weer bij komen. Heeft u
nog kinderen die volgend schooljaar vier worden, dan vinden wij het prettig dat u uw zoon/dochter
middels het aanmeldingsformulier aanmeldt. Deze is te vinden op de website van onze school en in
de bijlage van deze nieuwsbrief. Het formulier is ook op school te verkrijgen.
Mocht u mensen kennen, die ook kinderen hebben die mogelijk bij ons naar school zouden willen
gaan, dan kunnen ze een afspraak bij Margreet maken om een oriënterend gesprek te hebben.

De leerlingenraad
Er is dit schooljaar ook weer een Leerlingenraad, die bestaat uit: Daniël Veldhuizen [tijdbewaker],
Eleen vd Linde [lid], Fleur Koster [lid], Yvette Vermeer [notulist], Léon Bijker [voorzitter]. Als
leerlingenraad kun je meedenken over nieuwe dingen voor de school. Wij hebben ook een
ideeënbox. Daar kunnen ouders en leerlingen hun ideeën in doen. We vergaderen ook over nieuwe
en betere dingen van de school, als voorbeeld: als kinderen een idee van nieuwe springtouwen in de
ideeënbox doen, dan gaan wij eerst overleggen of het wel een goed idee is, en als dat idee goed is
gekeurd dan voeren wij het zo snel en goed mogelijk uit.
Van de Leerlingenraad

Nieuw logo
In overleg met team, OR en MR is er een nieuw logo gekozen. Helaas is het niet een logo geworden
wat ingezonden is door ouders (er waren er maar een paar en deze konden niet echt als logo
gemaakt worden). Iedereen die wat ingezonden heeft, bedankt voor de moeite!
We hebben een professioneel bedrijf ingehuurd om een logo voor onze school te ontwerpen. De
keuze was lastig, zoveel logo’s, zoveel meningen. We hebben toch uiteindelijk een gezamenlijke
keuze kunnen maken.
Zoals het nu lijkt, zal tijdens de reünie het logo onthuld worden. We hopen dat alles op tijd klaar is.
Verder informatie hierover volgt nog.

Bijlage
• Informatieblad teken
• Aanmeldingsformulier

Datum
10 en 11 mei
14 mei
14 mei
17 t/m 22 mei
24 mei
25 mei
25 mei
26 mei
28 mei
1 juni
1 juni

Activiteit
Hemelvaartsdag vrij
Schoolmaatschappelijk werk in Diever 12.15-14.15 uur
Natuurpad
Vrij, Pinkstervakantie en studiedagen
Bezoek schaapskooi
Plusklas
Uitje vanwege het 225 jarig gestaan
Reünie en onthulling logo
Schoolmaatschappelijk werk in Wapse 12.15-14.15 uur
Nieuwsbrief juni
Meester Ronald

Groep
Alle groepen
Gr. 7/8
Alle groepen
Gr. 1/2/3
Diverse kinderen
Alle kinderen

Gr. 4/5

