
 

 

                

                         
                              Nieuwsbrief september 2022 
 
 

 
 
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),  
  

De vakantie zit erop en het schooljaar 2022-2023 gaat maandag van start! Wij hopen dat u 

een goede vakantie heeft gehad, waarin u volop heeft kunnen genieten.   

 

Welkom op de Singel! 

Wij heten de nieuwe leerlingen veel leerplezier toe op De Singel!  

 

Meubilair 
De groepen 3 t/m 6 krijgen komende week nieuwe tafels en stoelen. Om het oude meubilair 
af te voeren komt op de vier parkeerplaatsen bij school een container te staan. Wilt u daar 
dan niet parkeren? 
Het oude meubilair is te koop: een setje kost 5 euro. U krijgt een setje gratis wanneer u komt 
helpen met het sjouwen van de setjes vanuit de klassen naar de container. Dit is woensdag 
7 september om 11:00 uur. 
Sjouwt u liever niet maar wilt u wel een setje kopen? Dit graag maandag of dinsdag 
doorgeven aan de leerkracht van uw kind. 
  

 

Luizencontrole  

Op woensdag 7 september staat de eerste luizencontrole gepland. Graag deze dag geen 
vlechten of gel in het haar.   
 
 

Startgesprekken  

Op maandag 12 september staan de startgesprekken voor de groepen 1 t/m 7 gepland. U 
krijgt dan de mogelijkheid om te vertellen over uw kind. De vooraf ingevulde 
gespreksvragenlijst (deze krijgen de kinderen de komende week mee naar huis) is de 
leidraad tijdens het gesprek.  
Het gesprek zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen. De gesprekken kunnen vanaf 
maandag 5 september worden ingepland via parro. Vanaf groep 4 mogen de kinderen bij de 
gesprekken aanwezig zijn. 
 
 
Bieb 
Vanaf de tweede week van het schooljaar (op woensdag 14 september) gaan de kinderen 
weer naar de bieb. Als eerste zijn de groepen 6,7 en 8 aan de beurt. Een week later volgen 
de andere groepen. Op de kalender en in de agenda van parro kunt u steeds zien welke 
groepen aan de beurt zijn. Wilt u er op letten de boeken tijdig mee terug naar school te 
geven?  
 



Informatieavond  

Op dinsdag 20 september vindt de informatieavond plaats. Van 18:30 uur tot 19:00 uur wordt 

de informatie voor de groepen in de klas gegeven. De kinderen zullen hierbij hun klas laten 

zien en u vertellen over de dagelijkse gang van zaken. 

Van 19:15 uur tot 20:00 uur wordt in de speelzaal informatie gegeven over CL (Coöperatief 

leren). Tijdens dit onderdeel van de avond is opvang voor de kinderen mogelijk. 

 
Schoolfotograaf  

Op donderdag 22 september komt de schoolfotograaf. Meer informatie hierover krijgt u nog 
via parro. 
 
 
Studiedag 
Op woensdag 28 september heeft het team een studiedag. 
Alle kinderen zijn die dag vrij. 
 

Kleding- en speelgoedbeurs  

Ondanks dat de temperaturen momenteel nog hoog zijn, is het team van de kledingbeurs al 
met de voorbereidingen bezig voor de najaarsbeurs. Deze vindt op vrijdag 7 oktober in het 
speellokaal plaats.  De beurs opent om 14:30 uur en sluit om 20:00 uur. 
Vindt u het leuk om kinderkleding (maat 80 t/m tiener XS-S) en/of speelgoed te verkopen via 
deze beurs? 
Vraag dan de informatie m.b.t. de spelregels op via speelgoedenkledingbeurs@live.nl 
Tevens zijn wij altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die op deze gezellige beurs 
zouden willen helpen.  
Voor meer informatie kunt u ook mailen naar bovenstaand e-mailadres. 
 

 

Verlof aanvragen 
Wilt u verlof aanvragen voor uw kind (bv voor het bijwonen van een huwelijk of jubila van 
familie) dan willen we u vragen om dit minimaal zes weken tevoren te doen. Dit kan bij de 
directeur; het aanvraagformulier hiervoor vindt u op de website.   
In de schoolgids vindt u onder het kopje “verlof aanvragen” waarvoor wel/geen verlof 

aangevraagd kan worden. 

 
Wist u dat…  
Anneke Kleinloog vorig schooljaar aan een aantal kinderen begeleiding heeft gegeven op 
school en vanaf nu vergoede zorg kan bieden zodra u een verwijzing heeft vanuit CJG? 
Want of het nou gaat om gedragsproblemen, het aanleren van nieuwe vaardigheden, 
concentratieproblemen, faalangst, onzekerheid, een negatief zelfbeeld. Of dat het eerder te 
maken heeft met hoogsensitiviteit, omgaan met ADHD of met emoties (boos, bang, 
verdrietig) of angsten. Welke uitdaging je ook tegen komt. Zij helpt jullie er graag bij. Haar 
aanbod is te vinden op: www.opvoed-kanjers.nl.  
 
 
Verjaardagen 
Wij wensen alle kinderen die in september jarig zijn een fijne 
dag!    
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