
 

 

 

 

 

 

  

  

Niet apart, maar samen Niet apart, maar samen Persoonlijk onderwijs start vanuit talent 

 

 

Maart 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

0521-551332 
tendarperschoele@talentwesterveld.nl 

 

www.tendarperschoele.nl 

 

 
Beste ouder, verzorger, 
 
Hopelijk heeft iedereen een goede voorjaarsvakantie 
gehad. Wat was het ontzettend mooi weer. Het  
leek wel zomer, ook in de week na de  
voorjaarsvakantie. Je kon merken dat iedereen weer  
wat vrolijker werd met dit mooie zomerweer. Helaas  
is het weer nu weer zoals het hoort te zijn voor de  
tijd van het jaar, maar dat is ook prima. Maart  
roert zijn staart en dat merken we dan  
ook.  
 
Alle uitslagen van de Cito-toetsen zijn bijna allemaal ingevoerd in ParnasSys. In de 
loop van volgende week gaat het Ouderportaal weer open. Tijdens de LOL-
gesprekken zal ook aandacht aan de Cito besteed worden.  
 
Onlangs kwam ik een mooi gedicht tegen en die wilde ik graag met jullie delen. De 
tekst behoeft volgens mij geen uitleg. Zo willen wij graag met alle leerlingen omgaan.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Mede namens Onderwijsteam Singelier/Ten Darperschoele 

Margreet Langen  

mailto:tendarperschoele@talentwesterveld.nl


  
 
 

 

 

Persoonlijk onderwijs start vanuit talent 

 

LOL-gesprekken via Parro inplannen 
In de week van 18 maart zijn de LOL-gesprekken gepland. Dit is voor groep 1 t/m 7. Groep 8 heeft 
onlangs al LOL-gesprekken gehad, ivm de verwijzing naar het voortgezet onderwijs. We vinden het 
fijn als uw zoon/dochter meekomt.  
Vandaag (vrijdag 8 maart) vanaf 16.30 uur zal Parro opengaan, zodat ouders, verzorgers de 
gesprekken zelf in kunnen plannen. Mochten er geen geschikte tijden bij staan, dan graag even in 
overleg met de desbetreffende leerkracht gaan. In het verzoek wat via Parro bij u komt, zal ook een 
lijst met leerlingen staan die bij die coach horen. Wilt u goed kijken voor wie u intekent, dat dit bij de 
juiste leerkracht/coach gebeurt. Vorige keer was hier, door ook even wennen van onze kant, 
verwarring over. Als u vragen heeft, kunt u natuurlijk altijd even langskomen.  
 
Parro evaluatie ouders, verzorgers 
In de bijlage vindt u de verwerking van de evaluatie van ouders, verzorgers m.b.t. Parro. Bedankt 
voor het invullen.  
De evaluatie zal binnen het team besproken worden. Een aantal punten wordt gelijk al opgepakt.  

• Agenda: Alles wat ook in de nieuwsbrief staat, zal die maand ook in de agenda van Parro komen. 
Volgend schooljaar zullen we proberen zoveel mogelijk data aan het begin van het schooljaar 
erin te zetten.  

• Planning LOL-gesprekken: Tijdstip van openen in Parro wordt vooraf met ouders 
gecommuniceerd.  

• De meeste ouders geven aan geen behoefte te hebben om via Parro met ouders onderling te 
communiceren, dus deze optie blijft uit staan.  

Als team hebben we besloten om de communicatie binnen Parro tussen ouders en teamleden niet 
open te zetten. We vinden de communicatiemiddelen, die we op dit moment hebben voldoende; 
persoonlijk/telefonisch contact en communicatie via de mail.    
Verder nog even een herhaling van afspraken, die we al een tijd geleden gemaakt hebben 
betreffende communicatie tussen ouders/verzorgers en school; Mocht een leerling ziek/afwezig zijn 
dan graag op de dag zelf een telefoontje naar school. Als dit om een bezoek van bijvoorbeeld huisarts 
gaat dan mag dit ook een paar dagen van tevoren via de mail aan de desbetreffende leerkracht 
gemeld worden. Mocht een leerling rond 8.45 uur niet aanwezig zijn en er is geen bericht van thuis 
ontvangen, dan gaat de leerkracht uitzoeken wat er aan de hand is. Een laatste afspraak die we 
binnen het team gemaakt hebben is dat we met ouders, verzorgers communiceren op werkdagen tot 
18.00 uur. Mochten er toch dringende zaken zijn, buiten deze tijden om, dan kunt u Margreet Langen 
bellen. 
 
Schoonmaakavond 11 maart  
De schoonmaakavond van 11 maart gaat niet door. Er waren nog niet zoveel opgaves en tijdens het 
klussen op de zaterdag is er ook al flink schoongemaakt. Er zal een nieuwe schoonmaakavond geprikt 
worden in juni.  
 
Bieb op school 
Op de website staat een link naar de bieb op school: 
https://tendarperschoele.talentwesterveld.nl/bibliotheek-op-school/ 
 

https://tendarperschoele.talentwesterveld.nl/bibliotheek-op-school/
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Klussen in de school op 2 maart 
Wat is het ontzettend mooi geworden, tijdens de klusochtend op 2 maart. Enorm bedankt voor jullie 
inzet! 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gezocht kleding 
Voor de kleuters (grotere kleutermaten) zijn we op zoek naar reservekleding, vooral broeken. Heeft u 
iets over, dan kunt u dat op school inleveren. Alvast bedankt! 
 
Lustrumfeest Talent Westerveld 
Op 1 april bestaat Stichting Talent Westerveld 10 jaar. Dit zal met de gehele Stichting gevierd worden 
op donderdag 4 april. Alle leerlingen van Talent gaan samen naar Duinen Zathe in Appelscha. Het 
park is die dag alleen voor Talent open. Iedere school wordt met de bus opgehaald. De leerkrachten 
zijn op dit moment bezig om voldoende begeleiding te regelen.  
Verder informatie zal nog volgen.  
Vertrektijd voor onze school: 8.45 uur.  
Terug op school: 14.15 uur 
 
Bijlage 

• Evaluatie ouders, verzorgers Parro. 

• Kinderkleding en speelgoedbeurs Havelte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 

 

Persoonlijk onderwijs start vanuit talent 

 

 
 
 
 
 

Datum Activiteit Groep 

11 mrt. Schoolmaatschappelijk werk in Diever 12.15-14.15 uur  

12 mrt. Plusklas gr. 7/8 voor enkele leerlingen  

13 mrt.  Boomplanten in Oude Willem Gr. 6, 7, 8 

14 mrt.  Bezoek Molen in Havelte Gr. 1, 2 

15 mrt.  Staking onderwijs Ten Darperschoele dicht  

18 mrt. t/m  
22 mrt.  

LOL-gesprekken, uitnodiging volgt via Parro Gr. 1 t/m 7 

18 mrt.  Schoolmaatschappelijk werk in Wapse 12.15-14.15 uur  

22 mrt.  Plusklas gr. 5/6 voor enkele leerlingen  

25 mrt.  Studiedag leerlingen vrij van gr. 1, 2 en 3  

25 mrt.  Schoolmaatschappelijk werk in Diever 12.15-14.15 uur  

26 mrt.  Plusklas gr. 7/8 voor enkele leerlingen  

1 april 10 jarig lustrum Talent Westerveld  

1 april  Schoolmaatschappelijk werk in Wapse 12.15-14.15 uur  

2 april  Plusklas gr. 7/8 voor enkele leerlingen  

4 april  Lustrumfeest  voor alle leerlingen Talent Westerveld   

5 april  Plusklas gr. 5/6 voor enkele leerlingen   

8 april Schoolmaatschappelijk werk in Diever 12.15-14.15 uur  

9 april Plusklas gr. 7/8 voor enkele leerlingen  

9 april GMR avond  

11 april Nieuwsbrief april  

11 april  Eerste workshop Theater Gr. 3, 4  

11 april  Eerste workshop Theater Gr. 5, 6 

12 april Herdenking bij onderduikershol Gr. 7 

 

 

 


