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Contact 

0521-551332 
tendarperschoele@talentwesterveld.nl 

 

www.tendarperschoele.nl 

 

Beste ouder, verzorger, 
 
We gaan de laatste week van dit schooljaar starten. De Cito-toetsen zijn allemaal 
afgerond en het ouderportaal staat weer open. In het ouderportaal zijn persoonlijke 
gegevens in te zien (en te veranderen), afwezigheid en de uitslagen van de Cito-toetsen.  
Mocht u de inlog kwijt zijn of niet in kunnen loggen, dan kunt u Margreet mailen. Zij zorgt 
ervoor dat u een nieuwe link via ParnasSys krijgt.  
 
De informatieavond was druk bezocht. Tijdens de informatieavond zijn de nieuwe 
ontwikkelingen, waar volgend schooljaar mee wordt begonnen, verteld. De 
ontwikkelingen gaan nog steeds volop door en dat is ook nodig bij een nieuw 
onderwijsconcept. De basis staat uiteraard, maar we willen nog verder ontwikkelingen, 
zodat we nog mooier onderwijs krijgen.  
We gaan in drie basisgroepen werken, met iedere dag 3 leerkrachten: 
De instructie wordt van 8.30-11.00 uur in de basisgroep gegeven. Zie voor meer 
informatie de prezi:  
https://prezi.com/view/vTc8PFu5BsRjrGp7eTJc/ 

Coaches en hun werkdagen: 
Basisgroep 1/2:      dinsdag t/m vrijdag: meester Freek 
                                  maandag juf Maaike (geen coach) 
Basisgroep 3/4/5:  maandag, dinsdag, donderdag: juf Saskia 
                                  woensdag en vrijdag: meester Henry 
Basisgroep 6/7/8:  maandag, dinsdag: meester Henry 
                                  woensdag, donderdag, vrijdag: juf Marije 
 
We gaan ons opmaken voor, echt, de laatste week van het schooljaar. We willen alle 
ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en andere vrijwilligers bedanken voor hun inzet van dit 
schooljaar! 
 
We wensen iedereen een fijne zomer(vakantie)!!! 
 
Onderwijsteam Singelier/Ten Darperschoele 
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Nieuwe teamleden 
Maaike Stoffers 
Dag allemaal, 
Via deze weg wil ik mij graag aan u voorstellen. Mijn naam is Maaike Stoffers, ik ben 32 jaar oud en 
woon in Assen. In mijn vrije tijd houd ik van fotografie, wandelen en zwemmen. Daarnaast vind ik het 
erg leuk om oude spulletjes op te knappen.  
Afgelopen januari ben ik gestart als (vaste) invalleerkracht binnen Stichting Talent Westerveld. Hier 
heb ik veel van geleerd en met veel plezier gedaan. Maar komend schooljaar ga ik 4 dagen aan de 
slag binnen het onderwijsteam Singelier/Ten Darperschoele.  

• Maandag in groep 1/2 naast Freek in Wapse. 

• Dinsdag en donderdag RT-werkzaamheden en vervanging voor 
administratiedagen voor de groepsleerkrachten in Diever.  

• Vrijdag in groep 4 naast Deirdre in Diever.  
 
Ik ben erg enthousiast om na de zomervakantie te mogen starten binnen dit 
onderwijsteam... 
Tot ziens op school!  
 
Maaike Stoffers 
 
Roos Bakx 
Hallo ouder(s), kinderen en team, 
 
Mijn naam is Roos Bakx en ik kom vanaf komend schooljaar bij jullie werken op obs De Singelier en 
op obs Ten Darperschoele. Mijn werkzaamheden zullen bestaan uit ondersteunende taken voor de 
directeur en het leerkrachtenteam. Ik zal dus in de school te zien zijn in de groepen en doe daarnaast 
werkzaamheden i.s.m. de directeur Margreet Langen. 
 
Hiervoor ben ik bijna 25 jaar in Oost Groningen werkzaam geweest op diverse posities in het 
onderwijs als o.a. intern begeleider, leerkracht en lid van de MR. Onderwijs vind ik een prachtig vak. 
Een plek waar je kinderen kan helpen het beste uit zichzelf te halen op velerlei vlak.  
           
Samen met mijn partner woon ik in Borger. Ik heb twee kinderen, 
Madelief een dochter van 21 jaar en een zoon Senne van 18 jaar. In 
mijn vrije tijd lees, fiets en wandel ik graag. 
 
Het komende schooljaar zullen mijn werkdagen dinsdag, woensdag 
en donderdag zijn. Ik verheug me erop kennis met jullie te maken. 
 
Roos Bakx 
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Data nieuwe schooljaar 
De vakanties en andere belangrijke data (die we al weten) zullen volgende week aan u gemaild 
worden.  
 
Kleuterlokaal 
Het kleuterlokaal wordt gepimpt. Alle leerkrachten zijn hier druk mee bezig. Johan Soer zorgt ervoor 
dat we een mooi speelhuis krijgen. Bedankt Johan! 
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Bijlage 

• Vakantieactiviteiten BSO 

• Flyer Vakantielezen Westerveld 

• Informatie Junior Rangers 

• Activiteiten van Oerrrr 
 
 
 

 
 
 

Datum Activiteit Groep 

9 juli Plusklas, enkele lln. van gr. 7/8  

9 juli Afscheid gr. 8 Gr. 8 

10 juli Meester/juffendag Alle groepen 

12 juli Laatste schooldag, leerlingen om 12.00 uur vrij!  

13 juli t/m 25 
augustus 

Zomervakantie Alle groepen 

26 augustus Start schooljaar 2019-2020  

 

 

 


