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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,

Jarigen april:
6-4-2019
Lisa Mulder (groep 7)

Een dag niet gelachen
is een dag niet geleefd!
Humor is erg belangrijk
in het leven, humor
geeft het zelfde gevoel

8-4-2019
Dianne Bruinsma (groep 1)
Ivan de Vries (groep 7)
11-4-2019
Edin Schuurman (groep 5)

bij je als wanneer je
beloond wordt voor iets

12-4-2019

wat je goed gedaan

Jort Wassenaar (groep 7)

hebt. Humor zorgt
ervoor dat je zaken kunt relativeren, dat je van een mug geen
olifant maakt. En relativeren zorgt dan weer voor een verhoogde
creativiteit. Humor is een van de grootste verschillen tussen mens

22-4-2019
Fenna v.d. Molen (groep 4)
Nienke Roode (groep 4)

en robot. Humor verlaagt stress. Kortom de voordelen van humor
zijn wel duidelijk !
Vandaag is het 1 april, dé dag om grappen uit te halen met je
ouders, je kinderen, je vrienden, collega’s, buren en natuurlijk ook
met je juf of meester. Maar voor de juf of meester is het ook heel
leuk om een grap uit te halen met je leerlingen.
Komt uw kind vandaag thuis met een verhaal wat bijna te gek
voor woorden is, denk dan niet: ‘Waar zijn ze nu weer mee bezig
op school?’ Maar besef dan dat het vandaag 1 april is, een dag
om grappen uit te halen. Ga lekker mee in het verhaal en lach er
samen met uw kind smakelijk om! Want een dag niet gelachen is
een dag niet geleefd!
Veel leesplezier gewenst!
Hartelijke groet,
Marian Macco
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Hoe staat het er voor met de speerpunten?
Communicatie tussen school en ouders
Klasbord-app
De meeste ouders hebben zich al aangemeld bij de klasbord-app van
de groep van hun kind. We hebben in het team afgesproken dat we
de communicatie tussen school en de groep zoveel mogelijk via
klasbord laten verlopen.
De meeste klassen hebben ook een whats-app groep voor ouders,
indien gewenst kan die app-groep voor onderlinge oudercontacten
blijven bestaan, maar dit is géén communicatiemiddel voor de school.
Naast leuke berichten over de groep, komen ook verschillende
mededelingen in de klasbord-app. Het is dus belangrijk dat u als
ouders bent aangemeld. Heeft u zich nog niet aangemeld, geef dat
dan even door aan de leerkracht, die kan dan de juiste gegevens/link
aan u doorgeven!

Agenda:
Iedere maandag
Spaardag – op maandag
mogen de leerlingen geld
meenemen voor Warchild
4 april 2019
Theoretisch verkeersexamen
5 april 2019

Nieuws uit groep 1/2

Afsluiting Tjongertalent blok

Afgelopen periode heeft groep 1 en 2
gewerkt en gespeeld over het thema "hond".
In de klas was een knuffelhond "Rocko", deze
mochten ze verzorgen. Daarnaast zijn er veel
echte honden op school geweest. Deze
konden ze in groepjes uitlaten.
Komende maandag 1 april gaan groep 1 en 2 naar de dierenarts. Dit
is een mooie en interessante afsluiting van het thema "hond". Het is
echt geen grapje!

10 april 2019
Inloopochtend groep 1/2
Schoolvoetbaltoernooi groep
7/8
12 april 2019
Koningsspelen –
Alle leerlingen om 12.00 uur
vrij!
15 & 16 april 2019

Nieuws uit groep 3
Groep 3 naar Kiekhuus en bezoek van
kunstenares
Donderdag 21 maart heeft groep 3 een
bezoek gebracht aan het Kiekhuus in
Wolvega. Hier zijn verzamelingen te zien
van allerlei spullen van vroeger. In een
oud klaslokaal mochten de kinderen
ervaren hoe ze honderd jaar geleden leerden lezen, schrijven en
rekenen. In het kruidenierswinkeltje mochten ze zelf koffiebonen malen
en afwegen.
Het bezoek werd afgesloten met een Stellingwerfs verhaal. Marjolein
Spitteler, een kunstenares, kwam dinsdag 25 maart in groep 3.
De kinderen hebben met haar schaduwtekeningen gemaakt van
voorwerpen die de kinderen verzamelen bijv. lego, knuffels, auto’s. De
schaduwen werden ingekleurd met oliekrijt. Hierbij leerden de kinderen
mengen om zo prachtige nieuwe kleuren te krijgen. Tenslotte zijn de
getekende voorwerpen als een verzameling op grote vellen geplakt.
De kunstwerken zijn te bewonderen in groep 3.

10 minutengesprekken
(facultatief)
16 & 17 april 2019
IEP-toets (eindtoets) groep 8
17 april 2019
Thema-ouderavond
19 en 22 april 2019
Goede vrijdag & Pasen
19 april t/m 5 mei 2019
Meivakantie
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Iep- eind toets op 16 en 17 april
Op dinsdagmorgen 16 april en woensdagmorgen 17 april zullen de leerlingen
uit groep 8 de Iep toets gaan maken. Deze toets bestaat uit een rekendeel
en een taaldeel. De leerlingen werken 50 minuten aan elk onderdeel. Dus op
de dinsdag 50 minuten Taal en 50 minuten Rekenen en op de woensdag
hetzelfde.
De uitslag van de toets komt binnen in week 20. Meestal bevestigt de uitslag van de Iep toets het beeld
dat de leerkrachten van de leerlingen hebben. De leerlingen
hebben al een schooladvies gekregen en weten al naar welke
school ze gaan. Soms komt het voor dat een leerling een hoger
advies krijgt omdat de Iep toets heel goed is gemaakt. Mocht dat
het geval zijn dan wordt samen met de ouders en de leerling
gesproken welk advies het beste bij de leerling past.
Op de site: www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/voor-ouders vindt
u ook een ouderbrochure met meer informatie over deze toets.
We wensen alle leerlingen uit groep 8 alvast veel succes toe met
het maken van de Iep toets!

Thema-Ouderavond op woensdag 17 april over Rouwverwerking
In het afgelopen jaar hebben we te maken gehad met het overlijden van een ouder van twee van onze
leerlingen. Een gebeurtenis die heel veel impact heeft op het gezin en alle betrokkenen. Ook voor de
klasgenoten, de leerkracht en de ouders is dit een heftige gebeurtenis. Op dit moment hebben we te
maken met een ernstig zieke ouder, ook deze situatie zorgt weer voor veel emoties bij alle betrokkenen.
Omdat het nogal wat vraagt van ons allemaal, van de getroffen gezinnen, de klasgenoten, de
leerkrachten en alle andere naasten hebben we, in overleg, gekozen voor een thema wat hierbij aansluit:
Rouwverwerking.
Jessica Verbeek van MEE Friesland zal de avond verzorgen. We hopen dat vele van jullie aanwezig
kunnen zijn op de avond. Saamhorigheid in moeilijke tijden en tijden van verlies is van groot belang. De
officiële uitnodiging volgt nog.

Tjongertalent
Op vrijdag 5 april sluiten wij het 4e blok van Tjongertalent af. We willen u graag uitnodigen om bij de
presentaties te zijn. Vanaf 13.45 bent u welkom. Tot dan!
De indeling is als volgt:
- Wetenschap en techniek : Lokaal groep 8 (meester Jeroen)
- Koken : Lokaal groep 1/2 / Tjongertalentlokaal (juf Sytske / juf Iris)
- Drama : Lokaal groep 4 / Speellokaal (juf Klaziena)
- Handvaardigheid : Lokaal groep 5/6 (juf Nelly
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Van de buurtsportcoach
Volgend Naschoolse Sport Aanbod in de
Steense is: op 16 april
Aanvang 15.00 uur.
Op 16 april is er weer een Naschools Sportaanbod in de Steense. Hierbij zal
korfbalvereniging SCO aanwezig zijn om een clinic te verzorgen. Naast de
clinic zet Buurtsportwerk weer een speeltuin klaar.
Wil je met je vrienden/vriendinnen nog oefenen voor het
schoolkorfbaltoernooi, kom dan dinsdag 16 april naar het NSA!!

Aanmeldingen broertjes / zusjes
Herhaalde oproep: 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.

Open spreekuur Schoolmaatschappelijk werk op CBS De Adelaar
Wemanda Teunissen is 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 1 april 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:
6 mei
3 juni
1 juli
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