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Van de directie,

Jarigen maart:

Deze keer een inspirerende tekst met een moraal, waarin het

5-3-2019

belang van samenwerking wordt verteld. Samenwerking in het

Jens Bruinsma (groep 3)

team, met leerlingen en ook met ouders. Met elkaar staan we
sterk!
Samen sterk
Er was eens een man die drie zonen had. Tot groot verdriet van de
man, maakte de die jongens altijd ruzie. Op een dag zei de

6-3-2019
Floor Kopmels (groep 7)
7-3-2019
Matthijs Bathoorn *(groep 6)

vader: ‘Breng me zoveel takken als je kunt dragen!’ De jongens

10-3-2019

renden het bos in om takken te verzamelen en ieder kwam terug

Suze Poppe (groep 7)
Jayden Schuurman (groep 2)

met een bos takken. ‘Neem nu ieder 1 tak, zei de vader, en
probeer die te breken’. ‘Hartstikke makkelijk’, zeiden de jongens
en ze braken hun stokken in
twee. ‘Bind nu alle stokken

12-3-2019
Juf Daniëlle jarig

met een touw samen’, zei de

15-3-2019

vader,’ probeer nu de hele

Naud Wassenaar (groep 4)

bos te breken’. Ze probeerden
het om de beurt, maar de

16-3-2019

takken die afzonderlijk zo

Eliza Micheal van Aalst (gr 8)
Jonathan van Aalst (groep 8 )
Stephanie Ubels (groep 4)

gemakkelijk gebroken konden worden, waren samengebonden
zo sterk als staal. ‘Zie je’, zei hun vader, ‘wat jullie met deze
stokken doen, kan ook met jullie gebeuren’. ‘Wanneer je altijd

23-3-2019

alleen voor jezelf vecht, ben je alleen en kun je gemakkelijk

Faelan van de Sande (gr 4)

aangevallen en gebroken worden’. ‘Samen zijn jullie sterk, dat
geldt voor stokken maar ook voor mensen!’

Veel leesplezier gewenst!
Hartelijke groet,
Marian Macco
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Hoe staat het er voor met de speerpunten?
Continuïteit van het onderwijsproces
Op dit moment zijn er geen open eindjes meer in de bezetting van het
team. De leerkrachten in groep 8 zijn goed gestart. Juf Danielle is bezig
met re-integreren en de rust is wat dat betreft teruggekeerd.
Bovenschools zijn we druk bezig met de formatie voor volgend
schooljaar. Belangrijk hierin is dat er een stabiel team op De Adelaar
staat in het nieuwe schooljaar. We zitten hierbij op dit moment vooral
in de fase van bekijken wat de mogelijkheden zijn en verkennende
gesprekken voeren.

Agenda:

Pedagogische cultuur

Iedere maandag

Intussen zijn we een paar weken onderweg nadat we met elkaar
afgesproken hebben ‘de pedagogische cultuur’ als prioriteit te
nemen. De aangescherpte regels beginnen al enigszins te wennen
voor de meesten, maar natuurlijk is niet alles in een keer ‘koek en ei’.
Dit onderwerp bespreken we dan ook regelmatig met elkaar, we
merken dat we nog scherper moeten zijn in het toezicht houden op
het plein. Voor je het weet ontstaan er kleine onderlinge ruzietjes. We
houden elkaar scherp door samen op te trekken bij ongewenst
gedrag. Samen staan we sterk.
Naast dit algemene deel zijn er intussen ook diverse trajecten in gang
gezet, klassikaal of individueel en schakelen we de hulp in van externe
organisaties om ons te ondersteunen. Kortom best flinke stappen die
op het moment gezet worden!

Spaardag – op maandag
mogen de leerlingen geld
meenemen voor Warchild

Communicatie tussen school en ouders

10-4-2019

Er komt op dit moment tweewekelijks een nieuwsbrief, waar ik van
enkele ouders positieve reacties op heb ontvangen. Fijn om die
feedback te krijgen, alleen door te horen van ouders hoe het gaat,
weten we ook daadwerkelijk of het ook door jullie als prettig ervaren
wordt.
Daarnaast was gisteren het eerste moment voor een koffie-uurtje met
ouders. Helaas is daar niemand op af gekomen. Zijn er geen vragen, is
de behoefte er niet, de drempel te hoog of past een koffie-uurtje
overdag sowieso niet? Ik hoor het graag!

Schoolvoetbaltoernooi groep
7/8

Kwaliteit van het onderwijs
De resultaten van de laatste toets-periode zijn geanalyseerd en
besproken. Dit geeft een wisselend beeld, in enkele groepen/vakken
zijn gemiddeldes omhoog gegaan, in andere groepen juist weer naar
beneden.
Niet iets om direct heel ongerust van te worden, wel een
aandachtspunt voor de komende periode. We hebben de resultaten
besproken in het team en de onderwijsplannen (afspraken over hoe
we hier op school lesgeven) doorgenomen en waar nodig extra acties
ingezet.

22-3-2019
Workshop creatief/techniek op
het Terra-college voor groep
4/5
1-4-2019
Maandopening groep 8
4-4-2019
Theoretisch verkeersexamen

12-4-2019
Koningsspelen –
Alle leerlingen ’s middags vrij!
19-4-2019 t/m 22-4-2019
Goede vrijdag & Pasen
19-4-2019 t/m 5-5-2019
Meivakantie
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Staking vrijdag 15 maart
Vandaag wordt in het hele land weer gestaakt door alle onderwijssectoren.
Ruim 2300 basisscholen zijn vandaag gesloten. Op onze school is er niet voor
gekozen om te gaan staken, wij laten vandaag gewoon de lessen doorgaan.
Maar juist vanmorgen liepen wij ook weer tegen één van de grote zorgen in
het onderwijs aan. Vanmorgen moest één van de leerkrachten zich ziekmelden, vervanging is niet te
vinden, dus dan maar proberen het intern op te lossen. En gelukkig is dat voor vandaag gelukt!
Maar het voelt wel heel dubbel, dat juist op de dag dat er gestaakt wordt en één van de speerpunten
daarbij de hoge werkdruk is. Dat juist vandaag wij van alles moeten organiseren en omgooien om het
onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan. Wij staken dan wel niet vandaag, maar wij staan wel
achter de wensen/eisen!
Aanmeldingen broertjes / zusjes
Om een goed beeld te hebben van de leerlingen aantallen volgend schooljaar, horen wij graag zo vroeg
mogelijk welke broertjes en zusjes in het komende schooljaar vier worden en bij ons op school komen. Dit
betreft dan de kinderen die vóór 1 juli 2020 vier jaar oud worden.
Geldt dit voor u, wilt u dat dan aangeven bij de kleuterjuffen Brenda en Sytske of bij de directie?
Alvast bedankt!

Schoolfotograaf
Alvast voor in de agenda: Maandag 27 mei zal de schoolfotograaf langs komen bij ons op
school. Er zullen die dag pasfoto’s en groepsfoto’s worden gemaakt. De kleding mag op
die dag vrolijk en kleurrijk zijn.
Er wordt gestart om 8.15 uur met de broertjes en zusjes die (nog) niet bij ons op school zitten.

Nieuws uit groep 3 en 4
Tjongertalent lessen
Inmiddels zijn we al gestart ,met als gezamenlijk thema ‘de ruimte’. De onderdelen waaraan we werken
zijn handvaardigheid, wetenschap en techniek, tekenen en natuur. De groep wetenschap en techniek
heeft o.a. proefjes gedaan met een luchtraket. Bij natuur zijn ze aan het ontdekken hoe neerslag ontstaat
en waar blijft de regen? De groep tekenen mocht experimenteren
met ecoline en de groep handvaardigheid is al bezig geweest met
het ontwerpen van een ruimtevoertuig. Heel mooi om te zien hoe
enthousiast en gedreven de kinderen tijdens al het ontdekken en
experimenteren zijn. Maar ook bij het bedenken en uitwerken van hun
eigen eindproduct. Gelukkig kunnen ze er nog een aantal weken aan
werken. En dan mogen ze hun eindproduct gaan presenteren. De
ouders van groep 3 en 4 ontvangen binnenkort een uitnodiging.

Nieuws uit groep 8
Maandopening
Op maandag 1 april om 8.30 uur is de volgende maandopening. Deze wordt voorbereid door groep 8. De
(groot)ouders van groep 8 zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Aansluitend staat de
koffie en thee voor u klaar!
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Kerk-School en Gezinsdienst 10 maart 2019
In de Ichtuskerk in Wolvega is afgelopen zondag 10
maart een bijzondere kerk-school- en gezinsdienst
gehouden. Deze dienst was speciaal gericht op de
kinderen van de basisschool en werd mede voorbereid
door basisscholen CBS De Wegwijzer en CBS De Adelaar, alsmede de bijbelclub
Zacheus, gemeente De Toevlucht en de Protestantse gemeente Wolvega.
Het thema van de dienst was ‘gezocht en gevonden’. Dominee Klaas Jelle Faber
en kerkelijk werker Heleen Hornstra deden met een groep kinderen een prachtige
sketch, wat spontane reacties opleverde. Muzikale medewerking verleende de
band van De Toevlucht.

Toptalent-leerlingen naar de tweede kamer in Den Haag
Een verslag van Matthijs Bathoorn:
We hebben op school een debatwedstrijd gehouden en daarmee
mochten we naar het gemeentehuis in Wolvega om daar te
debatteren. Iedereen (41 kinderen uit de Stellingwerven!) die hier
aan mee heeft gedaan werd uitgenodigd om een kijkje te nemen
bij de Tweede Kamer.
Op 13 maart 2019 ’s ochtends vertrokken we met de trein van Wolvega naar Steenwijk, daar moesten we
overstappen in de trein naar Den Haag. Daar gingen we lopend naar de Tweede Kamer. We moesten
door allemaal poorten heenlopen en daarna door een draaideur om bij de Tweede Kamer te komen.
Maar eerst nog door de beveiliging, we moesten al onze spullen als horloges, sleutels e.d afgeven en door
een poortje lopen. We kregen een rondleiding langs verschillende fractiekamers. Daar mochten we
vragen stellen aan Aukje de Vries, tweede kamerlid voor de VVD. Bij de troon en de schilderijen van de
voormalige koningen werd een groepsfoto gemaakt. Daarna gingen we in groepjes door met de
rondleiding, we mochten naar de oude Tweede Kamer, de bibliotheek met boeken vol informatie over de
Tweede Kamer. De bibliotheek is klein maar heel hoog, met trappen moest je de bovenste boeken
pakken. Er stonden wel 30.000 boeken! Er was 1 plank leeg, dat was de periode van 1940-1945, omdat
Nederland toen bezet was door Duitsland. We kwamen Jesse Klaver en Geert Wilders nog tegen. Daarna
kwam in de zaal van de Tweede Kamer, daar waren niet heel veel mensen. We hadden een speciale
sticker op ons shirt, waarmee we naar de Tweede Kamer mochten. Op het laatst kregen we allemaal als
cadeautje een schrift en een pen mee naar huis. Rond 18.00 uur waren we weer thuis. Ik vond het een
hele leuke leerzame dag, maar de reis er naar toe in de trein was wel heel lang.

Even voorstellen: meester Jeroen
Hallo, mijn naam is Jeroen Hulzinga en ik ben sinds 1 maart werkzaam op CBS
de Adelaar. Ik zal de leerkracht zijn in groep 8 op woensdag, donderdag en
vrijdag en dit zal ik tot het einde van het schooljaar blijven doen. Tevens
geen onbekende klas voor mij en ik kijk er dan ook naar uit om dit jaar af te
maken met deze klas!
Ik ben geboren en woonachtig in Wolvega. Naast mijn werk is mijn grote
hobby voetbal. Ik speel bij vv De Blesse 1 en ben daarnaast fanatiek
supporter van sc Heerenveen. Heeft u verder vragen voor mij, kom gerust
langs op woensdag, donderdag of vrijdag!
Tot snel!
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Even voorstellen: meester Jacob
Dag allemaal,
Mijn naam is (meester) Jacob Stuiver en samen met meester Jeroen zal ik
vanaf de voorjaarsvakantie tot aan de zomervakantie groep 8 les gaan
geven.
Ik ben vader van 4 kinderen en ben inmiddels 48 jaar jong. In mijn vrije tijd mag ik
graag een eindje fietsen op de racefiets, een potje voetballen bij de plaatselijke
sc en speel ik op een euphonium in een muziekvereniging vlakbij mijn thuis basis,
Joure.
Op de maandag en dinsdag ben ik in Wolvega op de Adelaar te vinden en de
andere drie dagen werk ik op ontmoetingsschool “de Oanrin” in Arum.
Uiteraard hoop ik, samen met meester Jeroen en de leerlingen van groep 8, op
een leuke tijd op de Adelaar.
Mocht je vragen hebben o.i.d., schroom niet en kom langs. (Maar alleen op de
maandag en dinsdag.)
Een hartelijke groet en wellicht tot ziens,
Jacob Stuiver
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