Januari 2019

Beste ouder, verzorger,
De zijn alweer een hele week naar school in het nieuwe jaar.
Na een mooie afsluiting met het kerstfeest op school,
konden alle leerlingen en teamleden genieten van een
welverdiende kerstvakantie. OR en alle hulpouders
bedankt voor jullie hulp tijdens alle kersactiviteiten.
We wensen iedereen een heel fijn 2019!
De wens van school:
We maken er met z’n allen een heel mooi onderwijsjaar van!
Na de vakantie hebben we bijna iedereen, leerlingen en teamleden, weer gezond en wel
op school mogen verwelkomen. Gelukkig is de griepgolf hier nog niet of misschien is deze
wel heel snel aan ons voorbijgegaan. Laten we hopen dat het ook de komende tijd
meevalt.
Meester Henry is helaas gestopt met zijn studie. Het bracht hem niet wat hij verwacht
had. Juf Saskia viel voor Henry in, maar gelukkig mag zij van Talent blijven op de vrijdag.
We zijn natuurlijk erg blij met een paar extra handen. Dus op vrijdag hebben we tot het
einde van dit schooljaar een leerkracht extra op school.
We hebben wat budget (o.a. het geld wat overgebleven is van de stakingsdagen) van
Talent gekregen, om de school nog beter te kunnen inrichten en passend te maken, bij
het nieuwe onderwijssysteem. Misschien doet de OR hier ook nog wat geld bij. De
komende weken zijn meester Freek en meester Henry met een plan bezig om te kijken
hoe het zo optimaal mogelijk ingericht zou kunnen worden. Ook de Denk en Doe
commissie helpt hierbij. Binnenkort komt er nog een oproep om hulp te vragen om de
school opnieuw in te richten (vooral de middenruimte) en eventueel hier en daar nog te
verven. We hopen natuurlijk dat u hier ook bij wilt/kunt helpen. Alvast bedankt!
Onderwijsteam Singelier/Ten Darperschoele
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Meester Freek geslaagd
Freek is geslaagd voor Vakbekwaam Schoolleider. En hij is zelfs cum laude geslaagd. Heel knap
gedaan! Het nieuwe onderwijsconcept in Wapse is een onderdeel van zijn afstuderen geweest.
Uiteraard feliciteren wij Freek van harte met deze prestatie namens het gehele onderwijsteam.

Mijnbewijsstukken inlog voor ouders
Mocht u geen mail hebben gehad m.b.t. informatie over inloggen voor Mijnbewijsstukken dan kunt u
een mail sturen aan Freek: f.vaniersel@talentwesterveld.nl
Via deze inlog kunt een kijkje nemen in het digitaal portfolio van uw kind.
Opendagen voor leerlingen van groep 7 en groep 8
Binnenkort zijn er weer opendagen voor het voortgezet onderwijs. Tijdens deze dagen kunnen
leerlingen en ouders, verzorgers zich oriënteren op het vervolgonderwijs.
Enkele data:
25 en 26 januari
Open dag Stad en Esch Meppel
25 januari
Open dag Dingstede Meppel
25 en 26 januari
Open dag Terra College Meppel
30 januari
Open dag Nassau College Penta Assen
31 januari
Open dag Nassau College Beilen
1 februari
Open dag Stad en Esch Diever
8 februari
Open dag Nassau College Quintus Assen

Kijk voor meer informatie en meer open dagen op de websites van de diverse scholen.
Bijlage
• Nieuwsbrief GGD/logopedie Mondademen
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Datum
14 jan.
15 jan.
17 jan.
18 jan.
18 jan.
21 jan.
22 jan.
25 jan.
28 jan.
28 jan.
29 jan.
1 feb.
4 feb.
5 feb.
8 feb.
8 feb.

Activiteit
Schoolmaatschappelijk Werk in Wapse 12.15-15.15 uur
Workshop dans
GMR
Plusklas gr. 5/6 (enkele leerlingen)
Studiedag leerlingen vrij van gr. 1, 2 en 3
Schoolmaatschappelijk Werk in Diever 12.15-15.15 uur
Plusklas gr. 7/8 (enkele leerlingen)
Plusklas gr. 5/6 (enkele leerlingen)
Schoolmaatschappelijk Werk in Wapse 12.15-15.15 uur
Voorstelling Bang mannetje
Plusklas gr. 7/8 (enkele leerlingen)
Plusklas gr. 5/6 (enkele leerlingen)
Schoolmaatschappelijk Werk in Diever 12.15-15.15 uur
Workshop dans
Plusklas gr. 5/6 (enkele leerlingen)
Nieuwsbrief februari

Groep
Gr. 1/2

Gr. 1, 2, 3

Gr. 1/2

Gr. 1/2
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