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Persoonlijk onderwijs start vanuit talent 

 

Beste ouder, verzorger, 
 
Deze week zijn we weer begonnen met de Cito-toetsen. Van gr. 3 t/m 7 maken alle 
leerlingen diverse toetsen. Graag verwijs ik u voor de uitleg en de bedoeling van de Cito-
toetsen naar de nieuwsbrief van januari 2019: 
https://desingelier.talentwesterveld.nl/wp-
content/uploads/sites/6/2019/02/Nieuwsbrief-DS-februari-2019.pdf 
Tijdens de Cito-toetsen zal het ouderportaal m.b.t. de toetsen gesloten zijn. Als de 
toetsen allemaal ingevoerd zijn, gaat deze weer open.  
 
We naderen het einde van het schooljaar alweer. Het weer wordt steeds mooier en het 
is bijna tijd voor de zomervakantie.  
Omdat we meer kleine scholentoeslag gekregen hebben en ook wat formatie erbij van 
Talent, kunnen we volgend schooljaar weer met 3 leerkrachten per dag gaan werken. De 
MR heeft hier een positief advies over gegeven. Dit houdt helaas voor juf Colinda in dat 
zij haar baan als onderwijsassistent niet kan vervolgen binnen ons onderwijsteam. Dat is 
natuurlijk heel erg vervelend voor Colinda en we hopen dat ze snel een andere baan 
vindt. We bedanken haar in ieder geval voor haar inzet bij ons op school en wensen haar 
veel succes met haar verdere (werk)carrière! 
 
De formatie wat betreft leerkrachten is nog niet helemaal rond. We hebben nog wat 
open eindjes. We gaan ervan uit dat dit snel bekend is, hopelijk vinden we genoeg 
personeel. Als dit allemaal rond is, kunnen we u ook vertellen welke leerkrachten in 
Wapse komen te werken.   
 
In deze nieuwsbrief stelt de nieuwe ib’er Aline Rietman zichzelf voor en in het kader van 
de mobiliteit krijgen we ook een nieuwe leerkracht binnen ons onderwijsteam van een 
andere school van Talent, Brigitte van der Linde. Zij stelt zichzelf ook voor. We wensen 
beide van harte welkom binnen ons onderwijsteam.  
Juf Cindy zal na heel wat jaren voor het onderwijsteam gewerkt te hebben, aan het einde 
van het schooljaar afscheid nemen. Cindy gaat vanaf volgend schooljaar als juf in Uffelte 
werken. We wensen Cindy veel werkplezier en bedanken haar uiteraard voor haar inzet 
binnen ons onderwijsteam! 
 
Namens het onderwijsteam Singelier/Ten Darperschoele, 
Margreet Langen  
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Meester en juffendag 
Woensdag 10 juli willen we het schooljaar graag gezellig afsluiten met een vossenjacht. Hiervoor zijn 
we op naar mensen die deze ochtend als ‘vos’ willen fungeren in het dorp. U, uw buur of een andere 
bekende in het dorp kunt zich hiervoor aanmelden bij m.borghuis@talentwesterveld.nl. Daarnaast 
zijn we ook op zoek naar ouders die op deze ochtend een groepje willen begeleiden tijdens de 
vossenjacht. Ook hiervoor kunt u zich aanmelden op bovenstaand mailadres. 
 
Aline Rietman-Spijkerboer 
Even voorstellen 
Met ingang van het nieuwe schooljaar kom ik bij jullie op school werken als 
intern begeleider. Mijn naam is Aline Rietman-Spijkerboer. Ik ben getrouwd, 
heb drie kinderen en woon in Meppel. Momenteel werk ik als 
groepsleerkracht en intern begeleider op een basisschool in Meppel. Het is 
voor mij een mooie kans om straks op De Singelier en de Ten Darperschoele 
drie dagen als intern begeleider aan het werk te gaan. Kijken, onderzoeken en 
ontdekken wat elk kind nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen en 
dat vorm en inhoud geven (samen met kinderen, ouders en collega’s), dat 
vind ik heel mooi werk. De ervaring vanuit mijn vorige werkplekken, gericht 
op gepersonaliseerd onderwijs, zorg, ondersteuning en hoogbegaafdheid 
neem ik daarbij mee. Ik verheug mij erop om jullie scholen, de kinderen, 
ouders en collega’s te leren kennen. Tot ziens in augustus.   
 
Brigitte v/d Linde 

 
Hallo allemaal, 

Graag stel ik me aan jullie voor;  

 

Na de zomervakantie ben ik een nieuw gezicht binnen het onderwijsteam Singelier/Ten 

Darperschoel.  

Mijn naam is Brigitte van der Linde en ik ben 37 jaar. Ik woon samen met mijn vriend 

Pieterjan in Meppel. We hebben samen twee dochters, Noor van 5 jaar en Nikki van 1 

jaar. In mijn vrije tijd houd ik vooral van leuke dingen doen met mijn gezin, vrienden en 

vriendinnen. Ook vind ik het fijn om af en toe een rondje hard te lopen en ben ik een avond in de 

week in het zwembad om baantjes te zwemmen. 

Na ruim 10 jaar als juf op de Oosterveldschool in Uffelte in verschillende groepen te hebben gewerkt, 

ben ik er klaar voor om een nieuw avontuur aan te gaan binnen het onderwijsteam.  

Ik heb er veel zin in om mijn passie voor het lesgeven aan jullie kinderen voort te zetten. Belangrijk 

voor mij als leerkracht is vooral dat kinderen zich goed voelen in de klas en daarbij ben ik voor een 

hoge betrokkenheid van de kinderen in de les. 

 

Ik kijk ernaar uit jullie in het nieuwe schooljaar te ontmoeten.  

Alvast een goede zomervakantie gewenst en tot ziens op school! 

mailto:m.borghuis@talentwesterveld.nl
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IPad en verzekering 
Het vervangen van schermpjes van een iPad is een kostbare zaak. 
Soms gaan schermpjes stuk door onvoorzichtig handelen van een 
leerling. Bij schade ontstaan aan de iPad of indien de iPad weg raakt, 
willen we graag een beroep doen op de WA-verzekering van de 
ouders, verzorgers. Dit valt nl. buiten de verzekering van de 
school/Stichting Talent. Uiteraard zullen we goed kijken waardoor de 
schade is ontstaan. Als het echt blijkt dat dit door onvoorzichtig 
handelen van het desbetreffende kind komt of doordat de iPad uit de 
hoes is gehaald door het kind, dan wordt er een beroep gedaan op de 
WA-verzekering van de ouders, verzorgers. We zullen dan in overleg 
met ouders, verzorgers gaan. 
Alle leerlingen krijgen vandaag een brief mee, die u kunt 
ondertekenen, dat u op de hoogte hiervan gebracht bent. Deze brief is onlangs door de MR 
goedgekeurd. Wilt u deze brief zo snel als mogelijk bij de leerkracht inleveren.  
Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 

Van de beweegcoach 

Univé Schoolkorfbaltoernooi 

Op woensdag 9 oktober organiseren korfbalverenigingen KORU (Uffelte) en Moedig Voorwaarts 

(Wapserveen) weer het Univé Schoolkorfbaltoernooi. Het toernooi zal vanaf 14.30 uur plaatsvinden 

op het sportveld in Wapserveen. Alle basisscholen in de gemeente Westerveld zijn welkom om mee 

te doen aan dit toernooi. Aan het begin van het volgende schooljaar kunnen de kinderen van groep 3 

t/m 8 zich hiervoor opgeven bij hun juf of meester. We hopen natuurlijk dat ook dit jaar weer zoveel 

mogelijk kinderen meedoen! 

 

ZomerMOVES Vledder 

Ben jij tussen de 4 en 12 jaar en heb je zin in een leuke middag met sport en spel activiteiten in en 

rondom het zwembad? Geef je dan nu op voor Westerveld ZomerMOVES op woensdag 3 juli in 

Bosbad Vledder! Het begint om 15.00 uur en duurt tot 16.30 uur. De activiteiten die onder andere 

worden gedaan zijn; waterslagbal, waterpolo, een mattenrace en flessenknotsbal! 

Abonnementhouders van het zwembad kunnen gratis mee doen, andere deelnemers betalen een 

speciaal tarief van 1 euro. Lijkt het je leuk om mee te doen? (zwemdiploma niet verplicht.) Geef je 

dan op voor 1 juli door een mail te sturen naar: beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl   

 

Bijlage 

• iPad brief 

• Westerveld Toppers 

• Walk4Veterans 

• Open rapworkshop 
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Datum Activiteit Groep 

8 t/m 11 juni Pinstervakantie Alle groepen 

12 juni Workshop beelden (nav bezoek Oermuseum) Gr. 5/6 

14 juni Plusklas, enkele lln. van gr. 5/6  

17 juni Schoolmaatschappelijk werk Wapse 12.15-14.15 uur  

18 juni Plusklas, enkele lln. van gr. 7/8  

18 juni Praktisch verkeersexamen  Gr. 7/8 

22 juni Oud papier wordt opgehaald  

24 juni t/m 28 
juni 

Facultatieve LOL-gesprekken Alle groepen 

24 juni  Schoolmaatschappelijk werk in Diever 12.15-14.15 uur  

27 juni GMR  

28 juni  Plusklas, enkele lln. van gr. 5/6  

28 juni Bezoek bakkerij Zorgvlied Gr. 7/8 

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

2 juli Ouderavond vanaf 19.30 uur  

3 juli MR 14.30 uur  

5 juli Nieuwsbrief juli  

5 juli Plusklas, enkele lln. van gr. 5/6  

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

9 juli Afscheid gr. 8  

10 juli Meester/juffendag  

12 juli Laatste schooldag, leerlingen om 12.00 uur vrij!  

13 juli t/m 25 
augustus 

Zomervakantie Alle groepen 

 

 

 


