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Beste ouder, verzorger, 
 
De eerste periode op school na de zomervakantie, zijn we met het thema “opstarten” 
begonnen. Een uitdagend thema waarin de kinderen gewerkt hebben aan een circuit, 
zichzelf voorstellen, aftellen, starten met de schoolreizen, een start maken van huis 
naar school en het maken van een gezamenlijk spel dat door de kinderen gespeeld kon 
worden. We hebben het project op vrijdagmiddag 27 september afgesloten, waarbij de 
ouders ook uitgenodigd waren. Het was mooi om te zien dat er veel ouders kwamen 
kijken! 
 
Groep 6-7-8 is van woensdag 18 tot vrijdag 20 september op schoolkamp geweest op 
Ameland. Het was een gaaf kamp. Centraal thema van het kamp was de 4 elementen; 
aarde, water, vuur en lucht. Op donderdag 19 september waren ook de groepen 1 tot 
en met 5 op schoolreis.  
 
De muzieklessen zijn inmiddels gestart en meester Maarten Vos is onze nieuwe 
muziekmeester. Hij geeft de groepen iedere dinsdag boven in het muzieklokaal 
muziekles.  
 
Dit schooljaar zijn we gestart met de inloop vanaf 8.15 uur. De kinderen beginnen de 
dag in hun eigen basisgroep. De inloop duurt tot 8.40 uur, waarna wij overgaan met de 
lessen. De inloop geeft meer rust ’s ochtends en bevalt zowel de kinderen, als ook de 
leerkrachten goed. Van belang is om te weten dat de klaar-over er niet eerder dan 8.15 
uur is bij de Tendarperweg.  
 
Team Tendarperschoele 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

mailto:tendarperschoele@talentwesterveld.nl


  
 
 

 

 

Persoonlijk onderwijs start vanuit talent 

 

Leerlingenraad 
De nieuwe leerlingenraad met 7 kinderen erin heeft inmiddels 1 keer vergaderd. In de leerlingenraad 
zitten Marijke, Emily, Fleur, Eleen, Luit, Jayson en Myrthe. Belangrijke zaken die spelen op school 
worden besproken. Meester Henry is bij de vergaderingen aanwezig en helpt indien nodig bij de 
gesprekken. In de laatste vergadering is de ideeënbus besproken, zijn er ideeën voor de schooltuin 
besproken en hebben we het gehad over de verkeerssituatie met betrekking tot de Tendarperweg.  
 
Aanwezigheid (school)sporttoernooien 
Als school vinden wij sport belangrijk. We proberen de 
leerlingen te stimuleren om aan zoveel mogelijk diverse 
(school)sporttoernooien mee te doen. Ook proberen we 
altijd om te komen kijken en de leerlingen die meedoen aan 
te moedigen. Helaas lukt dit niet altijd. Soms is een afspraak 
voor ons als team gelijk met een sporttoernooi. Dan is er 
helaas niemand van het team in de gelegenheid om aan te 
komen moedigen tijdens het toernooi. We vinden het geen 
reden om helemaal niet mee te doen aan dit desbetreffende sporttoernooi. We zijn blij met alle 
ouders/verzorgers die willen helpen. 
Bedankt alvast! 
 
Kinderboekenweek 2019 
Inmiddels is de Kinderboekenweek in volle gang. Het thema van de Kinderboekenweek is “Reis mee” 
en daar werken we de komende weken, tot de herfstvakantie aan. Op woensdag 2 oktober zijn we 
gestart. Gedurende deze weken is er dagelijks een leescafé in de klas. Ook staan de taalactiviteiten in 
het teken van “Reis mee”.  
 
De boeken, die in de middenruimte staan, horen bij het thema 

en gebruiken we in de lessen. We reizen in de onderbouw met 

de trein langs verschillende stations, in groep 3/4/5 reizen we 

door Nederlandse provincies en in de bovenbouw is men druk 

doende met dieren, die op reis gaan. Woensdag 13 oktober is 

de school gestart met een “ren je rot” spel. De kinderen waren 

in groepjes verdeeld en moesten allerlei opdrachten oplossen, 

die te maken hadden met reizen en vervoer. De afsluiting is op 

18 oktober. Jullie zijn van harte welkom om dan met ons mee 

op reis te gaan, van 13.45 tot 14.15 uur! De volgende 

themasluiting is op donderdag: 21 november. 
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Oud papier 
We zijn blij u te kunnen mededelen dat de eerste € 800,- op de rekening staat en ten goede zal 
komen aan de leerlingen. Dank voor jullie inzet en we hopen in de toekomst dit mooie bedrag aan te 
kunnen vullen met nieuwe oud papier gelden.  
 
Schoolgids 
Dit is de link naar de schoolgids van de Ten Darperschoele.  
Het is een Prezi, welke vorig jaar in elkaar gezet is: https://prezi.com/view/YIpPfpEaQxrtvP5rNKqt/ 
 
Agenda in Parro 
We hebben van enkele ouders de vraag gehad of de belangrijke data weer in de agenda van Parro 
gezet kunnen worden. Hier geven we gehoor aan en zullen dit voor elkaar maken. 
 
Schoolmaterialen 
De kinderen van groep 3-8 hebben dit schooljaar allemaal een nieuwe pen gekregen, voorzien van 
naam. Het is de bedoeling dat kinderen hier zuinig en zorgvuldig mee omgaan. Mocht de pen 
kwijtraken of stuk gaan dan wordt er door school eenzelfde nieuwe pen aangeschaft op kosten van 
de gebruiker. Kinderen mogen niet een pen van huis meenemen om hier dan mee te gaan schrijven. 
We hebben bewust gekozen voor een pen die zowel voor rechts- als linkshandigen bruikbaar is en 
een goede pengreep bevordert. 
Binnenkort worden er nieuwe koptelefoons geleverd voor de I-pad. Dan zullen alle leerlingen van 
groep 3 t/m 8 voorzien zijn van een eigen koptelefoon. Ook hier geldt eenzelfde afspraak, mocht de 
koptelefoon kwijt of stuk raken dan dient deze opnieuw aangeschaft te worden en is de rekening 
voor de gebruiker. We bespreken het omgaan met spullen uiteraard ook met de kinderen en zien er 
ook op toe dat het goed gebeurt. 
 
 

 
 

Datum Activiteit Groep 

18 okt.  Fietscontrole 1 t/m 8 

18 okt. Thema-afsluiting ‘Reis mee!’ 1 t/m 8 

19 okt t/m 26 okt Herfstvakantie  

29 okt Plusklas  

29 okt. Dag van de Techniek 6 t/m 8 

30 okt. Excursie paddenstoelen/schimmels 1 t/m 4 

1 nov. Excursie paddenstoelen/schimmels 5 t/m 8 

6 nov. Groentour Rova 6 t/m 8 
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