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Persoonlijk onderwijs start vanuit talent 

 

Beste ouder, verzorger, 
 
Na een voor iedereen hopelijk heerlijke, ontspannende kerstvakantie zijn we op 
maandag 6 januari weer begonnen op de Ten Darperschoele. Wij willen iedereen 
een gelukkig en gezond 2020 toewensen! 
 
Nieuwe directeur en nieuwe invalkracht. 
Zoals u wellicht vernomen heeft is er het een en ander veranderd in de formatie. 
Freek heeft sinds de kerstvakantie een extra dag (nu dus twee dagen) voor 
directietaken. Dit is alvast een voorschot op de verandering in directie, per 1 
februari. Per 1 februari zal Marijke Moen het stokje overnemen van Annemarie 
Machielsen, nu de directeur van Diever.  
 
Marijke wordt officieel de directeur van het onderwijsteam Diever-Wapse, maar zal 
zich vooral richten op Diever. Freek blijft leidinggeven en aanspreekpunt in Wapse, 
vandaar de uitbreiding van directiedagen. Dit betekent dat Freek een dag minder 
voor de kleuters staat. Normaal gesproken wordt er dan 3 dagen les gegeven door 
Maaike bij groep 1/2 en dus twee door Freek. Maaike is nog afwezig vanwege ziekte, 
ze is wel langzaam aan het re-integreren, dit doet ze nu twee ochtenden in Diever. 
Maaike wordt vervangen door Wessel van der Laan. 
 
Zowel Wessel van der Laan als Marijke Moen stellen zich in deze nieuwsbrief even 
voor. 
 
Even voorstellen; Marijke Moen-Pakes 
 
Vanaf 1 februari treed ik in dienst bij Stichting Talent Westerveld als directeur onderwijsteam 
van OBS De Singelier en de Ten Darperschoele. Daar heb ik ontzettend veel zin in en ik ben 
blij met het vertrouwen dat mij geschonken is. Omdat het nog even duurt voordat we elkaar 
treffen wil ik me alvast voorstellen. 
Na de Pabo in Groningen te hebben afgerond, ben ik begonnen te werken in Amersfoort. Ik 
startte in een nieuwbouwwijk, als eerste leerkracht een basisschool. Ik heb daar een aantal 
jaar met veel plezier in de onderbouw gewerkt, terwijl de school enorm groeide. Toen mijn 
man en ik zelf kinderen kregen wilden wij graag wat meer terug naar onze geboortegrond en 
zijn in Meppel gaan wonen. Daar heb ik lesgegeven op meerdere scholen, maar geef nu al 
een heel aantal jaren les op OBS De Tolter in de Oosterboer in Meppel. Ik heb lesgegeven in 
alle groepen van de basisschool, heb me geschoold tot RT’er en heb een aantal jaren 
kinderen (en hun ouders) met een rugzakje begeleid. De laatste paar jaar geef ik les in een 
combinatiegroep 7/8 en heb ik me verdiept in boeiend onderwijs en persoonlijk leiderschap 
bij kinderen. De afgelopen twee jaar heb ik me gericht op de Opleiding tot Schoolleider.  
Met mijn man woon ik in De Wijk. Onze kinderen van 21, 20 en 18 jaar beginnen uit huis te 
gaan en hun eigen leven in te richten. Ik houd van wandelen, lezen, reizen en geef creatieve 
workshops in een wolwinkel in Meppel. 
Ik zie er naar uit te beginnen in mijn nieuwe functie en jullie te ontmoeten.   
Tot februari! 
 
Vriendelijke groet 
Marijke Moen-Pakes 
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Persoonlijk onderwijs start vanuit talent 

 

Even voorstellen; Wessel van der Laan 
Met ingang van januari 2020 zien jullie een nieuw gezicht op school. Op maandag, dinsdag en 
donderdag is er in groep 1/2 een andere leerkracht. 
Ik zal me even voorstellen: 
Mijn naam is Wessel van der Laan, 46 jaar oud en ik woon in Dwingeloo. Ik heb drie en een haf jaar in 
Dwingeloo gewerkt als Intern Begeleider en nu sta ik weer voor de klas. 
In de jaren ervoor heb ik op twee verschillende scholen gewerkt in Bloemendaal en Amsterdam en 
daarna als leerkracht voor de Stichting Talent. 
Ik heb in de drie dagen dat ik hier ben geweest al gemerkt dat de Ten Darperschoele een leuke 
school is, waar ik met plezier naar toe ga. 
 
Zo zijn jullie een klein beetje op de hoogte wie er op jullie school is bijgekomen. 
Benader mij gerust, als jullie meer willen weten. 
 

Uitnodiging Informatie avond/ouderavond/nieuwjaarsbijeenkomst 
 
Op woensdag 15 januari a.s. bent u van harte uitgenodigd op de ouder/informatie avond. Tevens 
willen wij graag met u een nieuwjaarsborrel drinken.  
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Bezoek Rijksmuseum groep 5-8, maandag 20 januari 
Op maandag 20 januari gaat groep 5 t/m 8 met de trein naar Amsterdam! Doel is om in het kader van 
het project donker en licht het Rijksmuseum te bezoeken en een indruk te krijgen van licht en donker 
in de schilderkunst. De Nachtwacht zullen we derhalve zeker gaan bekijken. Daarnaast gaan wij lopen 
van het Centraal Station naar het Museumplein. Gedurende deze stadswandeling bekijken wij de 
verschillende architectuur die er in Amsterdam te zien is. Als begeleiding gaan mee: Juf Saskia, juf 
Marije, meester Wessel, meester Freek en meester Henry.  
Voor het vervoer van en naar het station (Steenwijk) zoeken we nog vervoer, we doen hiervoor ook 
nog een oproep in Parro. Vertrek school: 7.40 uur. Aankomst terug in Steenwijk: rond 16.30 uur. 
Aanmelden kan bij één van de leerkrachten. 
 
Bezoek museums Vledder groep 1-4, woensdag 23 januari 
Ook in het kader van het thema donker&licht brengt groep 1 t/m 4 een bezoek aan een museum: het 
museum van valse kunsten, Museums Vledder. Het museum gaat speciaal voor ons open en we 
krijgen een rondleiding en de leerlingen gaan zelf kunst maken tijdens een workshop, 
Voor het vervoer van en naar het museum zoeken we nog vervoer, we doen hiervoor ook nog een 
oproep in Parro.  
 
Oproep tijdschriften voor kinderen 
Op school vinden wij het belangrijk dat de kinderen vanuit verschillende invalshoeken leren lezen. 
Daar besteden we aandacht aan tijdens het ‘vrij lezen’. Kinderen kunnen dan kiezen uit verschillende 
mandjes met tijdschriften. Wij doen derhalve een oproep voor tijdschriften voor kinderen. 
Voorbeelden: Quest, Zo zit dat, Kijk, Junior National Geographic, (tijdschriften voor groep 1 en 2) etc. 
Misschien kennen jullie iemand die dergelijke tijdschriften aan school wil geven. 
 
Oproep wit laken 
In het kader van het project donker en licht willen we met de kinderen bezig met het maken en 
uitvoeren van een schimmenspel. Wie kan ons helpen aan een groot wit laken? 
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Datum Activiteit Groep 

10 januari Schoolfotograaf 1 t/m 8 

15 januari Ouderavond/informatieavond  

20 januari Groep 1 t/m 4 vrij 1 t/m 4 

20 januari Bezoek Rijksmuseum Amsterdam 5 t/m 8 

27 januari Voorstelling Richards ring in Diever (op De Singelier) 
Kinderen gaan op de fiets naar de voorstelling. 

3 t/m 5 

30 januari Leesproject: “Drentse Kinderjury” 6 t/m 8 

11 februari Leesproject: “Op pad door prentenboekenland” 1-2 

 

 

 

 

 


