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Beste ouder, verzorger,
De kop is er weer af, we zijn het schooljaar 2018-2019 gestart. Gelukkig waren alle
leerlingen maandag weer gezond op school. Een speciaal welkom voor onze nieuwe
leerlingen. We wensen hen veel plezier bij ons op school!
Gelukkig waren alle leerkrachten ook weer gezond op school.
We hopen dat u ook allemaal een goede vakantie heeft gehad en we gaan er met z’n
allen een mooi schooljaar van maken.
In deze eerste weken is erin zowel de basisgroepen, als de gehele school, veel
aandacht voor de groepsvorming. Alle leerkrachten zetten in op groepsvormende
activiteiten, zodat de basisgroep, maar ook de gehele school een (h)echte groep gaat
worden.
Misschien overbodig om te vermelden, als er zaken zijn die u wilt bespreken, vragen
hebt, opmerkingen (zowel positief als verbeterpunten) dan zijn die altijd welkom. U
kunt uiteraard bij de leerkracht terecht, maar de deur van het kantoor van Margreet
staat ook altijd open, mocht er iets te bespreken zijn, wees welkom!
We blijven met z’n allen altijd in ontwikkeling en dus alle feedback is welkom.
Onderwijsteam Singelier/Ten Darperschoele

Contact
0521-551332
tendarperschoele@talentwesterveld.nl

www.tendarperschoele.nl
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We zijn weer gestart!

Afgelopen maandag zijn we weer fris van start gegaan! Dit hebben we gedaan met allemaal
samenwerkingsspellen en we hebben een enorme verjaardagskalender van alle leerlingen gemaakt.
Deze hangt in de middenruimte van de school!
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Even voorstellen…
Voor wie mij nog niet heeft gezien of gesproken, ik ben Colinda Makken en ben de nieuwe
onderwijsassistent op de Ten Darperschoele. Ik ben 24 jaar en ik woon zo’n 40 minuutjes verderop in
het mooie Zwolle. Ik ben geboren in Drenthe en zelf opgegroeid in een klein dorpje in Groningen, dus
het kleinschalige ben ik wel gewend en voelt als vanouds.
Afgelopen twee jaar heb ik op een basisschool gewerkt in Epe. Hier werkte ik alleen de ochtenden,
wat perfect aansloot met mijn topsport carrière. Ik volleybalde namelijk zo’n 2,5u per dag en had op
zaterdag of zondag een wedstrijd. Helaas moest ik afgelopen januari stoppen vanwege een
schouderblessure. Ik heb sinds een paar weken het volleyballen weer opgepakt en dit ga ik dit jaar
doen bij het 2e team in Zwolle. Ik train nu twee keer in de week en heb op zaterdag een wedstrijd. Dit
bevalt me tot nu toe erg goed, aangezien ik nu hele dagen aan het werk ben.
Daarnaast houd ik nu nog tijd over voor andere dingen, wat met topsport echt wel weg valt. Ik vind
het namelijk heerlijk om lekker buiten te zijn, dagjes weg te gaan met mijn vriend, om samen te
koken en met vrienden en vriendinnen te zijn.
Mijn eerste week hier in Wapse zit erop en ik heb een goede start gehad. Het is voor mij nog wel
even zoeken en wennen. Maar ik merk dat ik mijn draai hier wel snel ga vinden om er zo een fijn en
leerzaam schooljaar van te maken, samen met mijn collega’s en met de kinderen natuurlijk.
Ik ben voor u als ouder altijd aanspreekbaar over uw kind of voor gewoon een praatje.
We wensen Colinda veel werkplezier op onze school en binnen het onderwijsteam Singelier/Ten
Darperschoele!
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MR
Met het vertrekken van zijn jongste zoon van school, is Robert Welhuis gestopt als lid van de MR.
Hierdoor is er een plek vrij gekomen voor een ouder/verzorger in de MR. Als lid van de MR denk je
mee, stem je in of adviseer je over alle aangelegenheden die de school betreffen, dit gaat met name
over de beleidszaken. Inmiddels is er reeds een kandidaat die het stokje van Robert wil overnemen
en dat is Janneke Schipper. Als u zich ook kandidaat wilt stellen, dan kunt u zich de komende twee
weken hiervoor opgeven via mr.tds@talentwesterveld.nl. Als er meerdere kandidaten zijn, zullen er
verkiezingen worden gehouden waarbij ouders/verzorgers en leerkrachten het nieuwe lid kiezen.
Voor het geval Janneke de enige kandidaat blijkt te zijn, zal zij na afloop van de periode van
kandidaatstelling in de MR plaats nemen.
Mocht u nog vragen hebben, over de inhoud van het MR werk, de vergaderfrequentie of anders, stel
ze dan gerust via e-mail, telefoon of in persoon.
Met vriendelijke groet,
Namens de MR,
Jet Schuijt
Parro als communicatiemiddel
Afgelopen jaren hebben we foto’s en zaken uit de klas
gedeeld met Klasbord en via mail in Parnassys. Omdat we
graag al onze communicatiemiddelen via Parnassys (ons
leerlingvolgsysteem) willen laten lopen, zijn we gestart met
Parro. Parro is nl. een communicatieprogramma van
Parnassys. Parro is een app voor op de telefoon. In de bijlage
vindt u meer informatie.
Omdat Parro ook nieuw voor ons is, moeten wij ook nog even wennen hieraan. De komende weken
gaan alle teamleden zich hierin verdiepen.
Met Parro kunnen, net als bij klasbord, foto’s en wetenswaardigheden van de klas gedeeld worden.
Maar met Parro kunnen ook de oudergesprekken eenvoudiger ingedeeld worden en kunt u zich
makkelijker inschrijven. Parro is dus veel uitgebreider dan Klasbord en helemaal AVG proof.
Alle ouders krijgen zo spoedig mogelijk een uitnodiging.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht bij de leerkracht.
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AVG
Zoals al eerder in de nieuwsbrief vermeld is, was Stichting Talent druk bezig om ook alles AVG proof
te krijgen. Dat is inmiddels gelukt.
Via de link: https://www.talentwesterveld.nl/stichting-talent/beleid/ is hier meer informatie over te
vinden.
In de bijlage vindt u een informatie- en toestemmingsformulier. Wilt u dit tekenen, voor elke
zoon/dochter één. De kinderen krijgen het vandaag ook op papier mee en deze kunt u invullen en bij
de leerkracht weer inleveren.
Data schooljaar 2018-2019
In de bijlage vindt u nogmaals de belangrijke data van dit schooljaar.
Data verschijnen nieuwsbrief schooljaar 2018-2019
7 september
5 oktober
2 november
7 december
11 januari
8 februari
8 maart
12 april
10 april
7 juni
5 juli
Scala Kinderkrant
Uw kind krijgt deze week de Scala Kinderkrant mee naar huis. Scala Centrum voor de Kunsten biedt
lessen en cursussen op het gebied van muziek, dans, theater, beeldende kunst en media en is
werkzaam in de gemeenten Meppel, Hoogeveen, Steenwijkerland, De Wolden, Westerveld en (deels)
Staphorst en Weststellingwerf.
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 de
Kunstproeverij.
Voor een bedrag van € 26,- kunnen kinderen van groep 3 t/m 8 van de basisschool tussen 17 t/m 29
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 op
www.ontdekscala.nl
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Kidsrun Meppel
Ook dit jaar heeft weer een ontwerpwedstrijd voor de medaille voor de Kidsrun plaatsgevonden. Het
winnende ontwerp is van Mukdembu Wan van OBS Sprinkels te Meppel. Van het winnende ontwerp
zullen ongeveer 300 exemplaren in samenwerking met 3Dkanjers geprint worden. Alle deelnemers
aan de Kidsrun krijgen deze medaille. De Kidsrun van de Meppel City Run vindt dit jaar plaats op
zondag 16 september. Voor kinderen in de onderbouw van de basisschool (tot en met groep 6) is een
mooi parcours uitgezet door de binnenstad van 1000 meter. Kinderen in de bovenbouw van de
basisschool (tot en met 12 jaar) kunnen meedoen met een wedstrijd over 2000 meter. Meedoen kost
kost €3,-. Wil je meedoen? Schrijf je dan in via de website: http://meppelcityrun.nl/nl/sns-kidsrun/
Bijlage
• Informatie- en toestemmingsformulier AVG
• Informatie Parro
• Belangrijke data schooljaar 2018-2019

Datum
17 sept.
18 sept.
20 sept.
21 sept.
19 t/m 21 sept.
20 sept.
5 okt.
5 okt.

Activiteit
Ouderavond plusklas, desbetreffende ouders hebben
uitnodiging gehad
Start plusklas
Start plusklas
Start plusklas
Kamp
Schoolreisje
Nieuwsbrief okt.
Dag van de leraar

Groep

Gr. 7/8
Gr. 1 t/m 6
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