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CBS De Adelaar
Locatieadres: Heerenveenseweg 36, 8471 BG Wolvega
Postadres: Postbus 5, 8470 AB Wolvega
Telefoon: 0561-613817
e-mail: cbsdeadelaar@tjongerwerven.nl
Van de directie,
Genoeg leven in de brouwerij

Jarigen maart:
5-3-2019
Jens Bruinsma (groep 3)

Nog niet zo lang geleden heeft u nog een nieuwsbrief ontvangen,

6-3-2019

dat was voor de vakantie. Eigenlijk zijn we dus nog maar een

Floor Kopmels (groep 7)

weekje verder en toch ook nu alweer een boordevolle
nieuwsbrief! Er staan ook zoveel activiteiten op de agenda,

7-3-2019

genoeg leven in de brouwerij, hartstikke leuk, maar ook af en toe

Matthijs Bathoorn *(groep 6)

wel druk. Verderop meer informatie hierover!
Daarnaast zijn deze week de regels en afspraken met u gedeeld
en hebben we de eerste stappen gezet om de rust in de school te

10-3-2019
Suze Poppe (groep 7)
Jayden Schuurman (groep 2)

laten terugkeren. Het zal even wennen zijn voor sommigen, maar

12-3-2019

kinderen zijn flexibel en voor hen is het dan ook al gauw weer

Juf Daniëlle jarig

normaal. Dat is voor de volwassenen (zowel leerkrachten als
ouders) vaak een wat langduriger traject. Maar ook daar heb ik
alle vertrouwen in!

15-3-2019
Naud Wassenaar (groep 4)
16-3-2019

Een van de acties die ingezet zouden worden in de verbetering
van de communicatie met ouders is het ‘koffie-uurtje’. De eerste
keer zal zijn op donderdag 14 maart a.s. U bent van harte welkom
tussen 9.00 en 10.00 uur voor een bakje koffie en een goed
gesprek. Niet verplicht, wel leuk!
Veel leesplezier gewenst!

Eliza Micheal van Aalst (gr 8)
Jonathan van Aalst (groep 8 )
Stephanie Ubels (groep 4)
21-3-2019
Nathan Bakker (groep 6)
23-3-2019
Faelan van de Sande (gr 4)

Hartelijke groet,
Marian Macco
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Nieuws uit groep 1 en 2
Donderdag 7 maart a.s., gaan we naar een theatervoorstelling in “de
Hoolten Klinte” in Appelscha.
We vertrekken om half 9, want de voorstelling duurt van 9.00 tot 10.15
uur. Bij mooi weer gaan we ergens in de buurt fruit eten en daarna weer
terug naar school.
Er hebben zich ondertussen twee chauffeurs aangemeld.
HULP GEVRAAGD: We hebben nog meer chauffeurs nodig, anders gaat
het niet lukken om er met de hele klas naar toe gegaan, kortom: Wie wil
er ook nog rijden?

Agenda:
Iedere maandag
Spaardag (voor Warchild)
4-3-2019
Maandopening groep 4
Decoteam: versieren thema
Pasen/voorjaar

Nieuws uit groep 8 (en groep 1/2)

10-3-2019

Doemiddag Terra College
Maandag 25 februari zijn de leerlingen van groep 8 naar het Terra
College geweest voor de Doemiddag. De middag begon met een
heerlijke lunch. Daarna kregen zij van twee leerlingen een voorlichting
over de school en het Groene
Lyceum. Vervolgens kregen zij een les
Duits, gingen ze aan de slag met
bloemen bij bloem/groen, speelden
ze bij sport het chagrijnenspel en
hadden ze na de pauze nog
dierenhouderij en creatief.

Kerk-School en Gezinsdienst
14-3-2019
9.00 – 10.00 uur koffie - uurtje
1-4-2019
Maandopening groep 8
4-4-2019
Theoretisch verkeersexamen
10-4-2019

Schoolvoetbaltoernooi
Spellencircuit groep 1/2 en groep 8
De leerlingen van groep 1/2 en groep 8 doen regelmatig iets samen. Zo
12-4-2019
hebben de leerlingen van groep 8 in februari de kinderen in groep 1/2
Koningsspelen – leerlingen ’s
voorgelezen. Afgelopen week hebben
middags vrij!!
ze samen buiten een spelletjescircuit
gedaan. Er lagen allemaal leuke opdrachten verspreid op het plein. Er
werd onder andere geschreven op het bord, een liedje gezongen,
gegooid met de bal, geschommeld en geteld.

Nieuws uit groep 4
Maandopening groep 4
Bijna elke maand is er een maandopening, verzorgd door een van de groepen. Deze keer, 4 maart a.s., is
groep 4 aan de beurt. De ouders, opa's, oma's, enz. van de kinderen van deze groep zijn van harte
welkom om aanwezig te zijn bij de maandopening. Na afloop is er gelegenheid om een kopje koffie of
thee te blijven drinken.

Pagina 2 van 4

Afscheid juf Sanne
Helaas hebben we deze week ook afscheid
genomen van juf Sanne, maar we hebben er wel
een feestelijk afscheid van gemaakt. De leerlingen
deden hun best met de show: ‘Adelaar got talent’! Alle groepen hebben hun
inbreng gehad en er een prachtige show van gemaakt.
We zagen de ‘Waving Flags dans’ van groep 5/6, groep 7 heeft ook gedanst
en laten zien wie het hoogst kan springen, de leerlingen van groep 3 gingen op
reis met een koffer met heel veel spullen die je op vakantie nodig hebt, groep 4
deed de ‘pingquin-dans’ en groep 8 zong een prachtig begin lied en waren
de presentatoren van deze bijzondere talenten-show. Als afsluiting hebben alle
collega’s een afscheidslied gezongen. Juf Sanne, bedankt en veel succes met
je nieuwe baan!
‘tJong®talent
Voor de voorjaarsvakantie was de afsluiting van het vorige ‘tJong®talent-blok.
De kook-groep zorgde voor lekkere hapjes, bij juf Iris waren mooie stop-motionfilmpjes gemaakt die hier vertoond werden. Bij juf Nelly was veel tijd besteed
aan prachtig getekende kunstwerkjes. De dansgroep gaf een voorstelling in het
speellokaal. Alle groepen hadden veel publiek, de opkomst van de ouders was
groot. De sportgroep had een extra les in de Oolde Steense en kon helaas hun
kunsten niet tentoonstellen deze keer.

Kerk-School en Gezinsdienst 10 maart 2019
Zondag 10 maart is de jaarlijkse Kerk-School-Gezinsdienst. De dienst wordt
gehouden in de Ichtuskerk en is bedoeld voor gezinnen van CBS de Adelaar
en CBS de Wegwijzer. Verder is iedereen welkom! Om 9.30 uur is er een inloop
met koffie, thee en limonade. De dienst start om 10.00 uur. Het thema dit jaar is
‘Gezocht en gevonden’. Aanstaande maandag komen dominee Klaas Jelle
Faber en Heleen Hornstra op school om uitnodigingen aan de kinderen uit te
delen. Wij kijken uit naar een fijne dienst en hopen jullie 10 maart te zien!

Open spreekuur Schoolmaatschappelijk werk op CBS De Adelaar
Zoals u in de nieuwsbrief van november heeft kunnen lezen is Wemanda Teunissen
werkzaam voor de gemeente Weststellingwerf binnen het gebiedsteam
Noordwolde en Wolvega. Haar specialisatie is Schoolmaatschappelijk Werk en in
deze functie is zij aan onze school verbonden. Op 4 maart heeft Wemanda weer
van 8.15 uur tot 9.15 uur open spreekuur. Zij zit dan in het voormalige IB kantoor. (Het kantoor tussen de
groepen 7 en 8.) De overige data voor dit schooljaar zijn:
4 maart
1 april
6 mei
3 juni
1 juli
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Muzieklessen
Vanaf volgende week starten de muzieklessen op school. Deze lessen
worden gegeven door externe
muziekleerkrachten. In alle groepen
gaan we met verschillende dingen aan de slag.
De onderbouw krijgt AMV (algemene muzikale vorming), daarnaast
krijgt groep 1/2 ook nog vioolles.
In de bovenbouw gaan we met veel verschillende instrumenten en
muziekmogelijkheden aan de slag. Onder andere gitaar, keyboard,
boomwhackers, beatboxen en rock&roll komen voorbij.
Het wordt vast een heel gezellige en leuke tijd!

Vanaf Van de buurtsport-coach
Naschools sportaanbod
Afgelopen dinsdag was het Naschools Sportaanbod in de Steense. Naast een grote speeltuin kon je
basketballen en skeeleren. Ondanks het mooie weer waren er toch veel
kinderen!
Voor het skeeleren was er een groot animo en de kinderen hebben veel
plezier gehad. De trainster vond het zo leuk dat zij nog een keer langs
komt, dit zal zijn op 19 maart in de Steense.
Willen de kinderen de volgende keer skeeleren, dan moeten ze zich
opgeven via buurtsport@sportfryslan.nl onder vermelding van naam,
leeftijd, school en schoenmaat! Zo kunnen we ervoor zorgen dat de juiste
maat skeelers klaar liggen voor de kinderen.
Als ze niet willen skeeleren, dan kunnen ze natuurlijk gewoon komen!

Aankomend naschools sportaanbod
Volgende week maandag (5maart) vindt er weer een Naschools Sportaanbod plaats in de gymzaal van
de Paulus Potterstraat.
Er wordt weer een speeltuin klaar gezet zoals de andere keer en de judo trainer komt langs om een clinic
te geven.
We hopen weer op een groot aantal kinderen, want vorige keer is het goed bezocht met 40 kinderen uit
de omgeving en van de Bso’s.
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