
 

 

 

 

 

 

  

  

Persoonlijk onderwijs start vanuit talent 

 

Beste ouder, verzorger, 
 
Inmiddels alweer de laatste nieuwsbrief van 2018. Wat vliegen de  
maanden snel voorbij. Ze zeggen alle leuke dingen gaan meestal snel,  
dus wie weet is dat wel de reden dat de tijd zo snel voorbijgaat.  
December is altijd een erg gezellige, maar ook drukke tijd op school,  
na de vakantie in januari zal de rust er wel weer zijn.  
 

 
De Ouderraad (OR) heeft dit schooljaar al veel geholpen met 
allerlei activiteiten met de groep of met de gehele school en zij 
verdienen dan ook een pluim. Bedankt voor alle uren die jullie 
erin steken. Uiteraard ook alle andere ouders die meehelpen in 
de groep of op school, bedankt! Zonder vrijwilligers lukt het niet.   

 
 
 
Na een geslaagd Sinterklaasfeest gaan we ons opmaken voor de laatste 2 weken voor de 
kerstvakantie en als kers op de taart het kersfeest op de laatste donderdagavond voor 
de vakantie. Hierna mag iedereen genieten van een welverdiende kerstvakantie.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
We willen iedereen alvast fijne kerstdagen en goede jaarwisseling wensen en voor wie 
vakantie heeft, geniet van de kerstvakantie! 
 
Onderwijsteam 
Singelier/Ten Darperschoele 
 
 

 

 

December 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

0521-551332 
tendarperschoele@talentwesterveld.nl 

 

www.tendarperschoele.nl 

 

mailto:tendarperschoele@talentwesterveld.nl
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Media 
We stond in de Glossy van Westerveld. In de bijlage kunt u het artikel lezen. Een mooie reclame voor 
onze school met het nieuwe onderwijsconcept.  
 
Lego League 
Wellicht hebben jullie er al iets van meegekregen, we doen met een team van diverse kinderen van 
onze school mee met de Lego League.  
De FIRST® LEGO® League is een wedstrijd die jongeren tussen de 9 en 15 jaar uitdaagt om de 
maatschappelijke rol van techniek en technologie te onderzoeken aan de hand van verschillende 
opdrachten. De opdrachten worden elk jaar opgehangen aan een thema en gedefinieerd in de 
jaarlijks wisselende “Challenge”. De kinderen werken in teams van maximaal 9 deelnemers om de 
opdrachten zo goed mogelijk te vervullen en laten het resultaat zien tijdens regionale en nationale 
finales. 15 December aanstaande zijn de eerste regiofinales. Wij mogen naar Groningen (van 
Doorenveste, Zernikeplein 11).  Iedereen die het leuk vindt, mag komen kijken en vooral ook komen 
aanmoedigen.  Het begint om 10:00 uur en de finale is rond 15:00 uur. Wees welkom. 
Voor meer informatie kunt u kijken op: http://firstlegoleague.nl  
We gaan met drie scholen (Wapse, Dwingeloo en Diever) met de bus naar Groningen. De kosten voor 
de Lego League en de bus wordt bekostigd door Talent.  
Kinderen die meedoen van onze school: Storm, Ylkka, Daniël, Roemer en Luit.  
Hajee Pepping is de coach van deze groep kinderen. Hajee erg bedankt voor je alle tijd die je erin 
stopt! 
 
  

http://firstlegoleague.nl/
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Schoolgids 
Wellicht heeft u hem al gezien, de schoolgids staat op de website. De schoolgids is onlangs 
goedgekeurd door de MR. De ‘papieren’ schoolgids is omgezet naar een presentatie in Prezi.com. Het 
voordeel is dat de schoolgids zo levendiger wordt en er ook nog filmpjes aan toegevoegd kunnen 
worden.  
Via onderstaande link komt u bij de schoolgids van onze school. 

https://prezi.com/view/YIpPfpEaQxrtvP5rNKqt/ 

 
In de bijlage is een handleiding te vinden, mocht u deze nodig hebben.  
 
 
 
 
 
 
 
Vervanging of eigenlijk soms geen vervanging 
Gelukkig hebben we er nog niet zo vaak mee te maken gehad, geen vervanging als er een 
juf/meester afwezig is. 1 keer is juf Colinda ziek geweest en was er twee dagen geen inval, gelukkig 
konden de andere leerkrachten dit opvangen.  
In de bijlage is een brief namens Talent te vinden, over de invalproblematiek.  
 
Het volgende staat in onze schoolgids: 
Procedure (ziekte)vervanging 
Het kan voorkomen dat de leerkracht van uw kind één of meerdere dagen afwezig is in verband met 
ziekte, recht op verlof of het volgen van scholing.  
De directeur gaat bij ziekte of verlof op zoek naar een invaller. Dit gebeurt via TOP Drenthe, de 
zogenaamde vervangingsmanager. Binnen TOP Drenthe zijn 10 besturen vertegenwoordigd.  
Stichting Talent is feitelijk de werkgever van de vervangers. De directeur van de school, waarbinnen 
de vervanger werkt, is verantwoordelijk voor een goede begeleiding van de vervanger. 
De invalleerkracht wordt door de andere leerkracht meegenomen in het programma. Alle 
leerkrachten houden namelijk in de groepsmap bij welke lessen gegeven zijn heeft en wat de plannen 
zijn voor de komende periode. Zo kan het lesprogramma door blijven gaan.  
De problematiek van een te kort aan invallers, zal u vast niet ontgaan zijn. Onze stichting heeft hier 
ook mee te kampen. We hopen dat er altijd een invaller beschikbaar is. Maar mocht er geen invaller 
zijn, dan geldt het volgende:  

• Wordt er gekeken of de overgebleven leerkracht en onderwijsassistent de organisatie kan 
draaien voor die dag.  

• Eventueel wordt aan ouders van leerlingen van een bepaald leerjaar gevraagd om hun 
kinderen thuis te houden (dit is uiteraard als er geen andere mogelijkheden zijn). 

• Mocht dit meerdere dagen zijn, dan worden de ouders van steeds een ander leerjaar dit 
gevraagd.  

https://prezi.com/view/YIpPfpEaQxrtvP5rNKqt/
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• Mocht er een stagiaire beschikbaar zijn, dan helpt deze mee met de organisatie, onder 
verantwoordelijkheid van de overgebleven leerkracht. 

 
Fietscontrole 
Op dinsdag 11 dec. is de fietscontrole. Alle fietsen van alle leerlingen worden dan 
gecontroleerd. Er wordt, door vrijwilligers, gekeken of alles in orde is. Zorgt u ervoor 
dat uw zoon/dochter de fiets bij zich heeft! 
 

 
Nieuwe banken voor in de middenruimte 
Er zijn nieuwe banken gemaakt door de Hesselshoeve, voor onze school in de middenruimte. Het is 
een zogenaamde treinzit. René Leerling heeft ze geverfd. Ze worden nu nog bekleed door de vrouw 
van meester Freek. We bedanken natuurlijk iedereen die geholpen heeft met deze banken. Als ze 
klaar zijn dan zijn ze te bewonderen in de school.  
 
 

 
 
Nieuws van de beweegcoach 
Survival cursus Roots In Nature 
Aankomende januari start er weer een survival cursus bij Roots In Nature. Deze keer met het thema 
winter. Want hoe overleef je in de winter als er zo weinig te eten is? En wat moet je doen om je zelf 
warm te houden? Tijdens deze cursus kijken we ook naar alternatieve manieren om vuur te maken, 
zoals het gebruiken van de vuurboog waarbij je middels wrijving warmte creëert. Verder komen 
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noodsignalen aan bod, denk hierbij bijvoorbeeld aan een heel groot vuur met veel rook. Vliegtuigen 
kunnen dit vanuit de lucht heel goed zien. Wil jij graag mee doen? Kijk dan snel op 
www.rootsinnature.nl 
 
Bijlage 

• Invalproblematiek brief vanuit Talent. 

• Handleiding schoolgids via Prezi.  

• Glossy Westerveld. 
 
 

 
 

Datum Activiteit Groep 

10 dec.  Schoolmaatschappelijk werk in Diever 12.15-14.15 uur  

11 dec.  Fietscontrole Alle groepen 

11 dec.  GMR  

14 dec.  Plusklas Gr. 5/6 

14 dec.  MR 14.30 uur  

15 dec.  Lego League Groningen  

17 dec.  Schoolmaatschappelijk werk in Wapse 12.15-14.15 uur  

18 dec.  Plusklas  Gr. 7/8 

20 dec.  Kerstfeest ’s avonds op school, info volgt nog  Alle groepen 

22 dec. t/m 6 
jan.  

Kerstvakantie Alle groepen 

7 jan.  Meester Freek afwezig, meester Tim vervangt  

7 jan.  Brigadierscholing door wijkagent 14.00 uur  

8 jan.  Plusklas  Gr. 7/8 

11 jan.  Plusklas  Gr. 5/6 

12 jan.  Nieuwsbrief januari  

 

 

 

http://www.rootsinnature.nl/

