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Van de directie

Bijna vakantie

Fenna v.d. Molen (groep 4)
Nienke Roode (groep 4)

Nog even aftellen en dan is het
alweer tijd voor een welverdiende
vakantie, wat vliegt de tijd voorbij.
Twee lange weken vrij, tijd en
ruimte om te genieten van rust, na een toch wel hectische
en intense periode.

03-5-2019

Een periode waarin we te maken hebben gekregen met
minder leuke momenten, maar gelukkig staan tegenover
minder leuke momenten ook heel veel leuke momenten.

08-5-2019

We hebben afscheid genomen van twee collega’s, maar
ook nieuwe collega’s mogen verwelkomen.
Er zijn helaas enkele leerlingen vertrokken, maar gelukkig zijn
er ook nieuwe leerlingen bij ons op school gekomen.
Er zijn tranen gevloeid, maar er is gelukkig ook heel hard
gelachen.

Sander Krikke (groep 7)
07-5-2019
Fajèn Huitema (groep 3)

Juf Klazina jarig
11-5-2019
Martijn Kwak (groep 7)
12-5-2019
Kris Rinzema (groep 6)
17-5-2019

Er is hard aan toetsen gewerkt, die achteraf helemaal niet
gemaakt hadden hoeven worden (1 april ;-))
Er zijn leerlingen en leerkrachten ziek geweest, maar gelukkig
zijn de meeste gezond gebleven.
Er zijn vast saaie momenten geweest, maar ook ontzettend
veel leuke en gezellige activiteiten.
Af en toe hebben we even ruzie gemaakt, maar vaker nog
zijn er ook complimenten gegeven.

Jens de Boer (groep 8)

En zo is het ook in het leven, met ups en down en vallen en
opstaan, en vooral ook weer doorgaan.

31-5-2019

18-5-2019
Fabian Kopmels (groep 4)
29-5-2019
Juf Sietske jarig

Nikky Sloot (groep 4)

Ik wens jullie alvast een heel fijne vakantie en zie jullie graag
op 6 mei allemaal weer uitgerust op school terug!
Veel leesplezier gewenst!
Met vriendelijke groet,
Marian Macco
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Hoe staat het er voor met de speerpunten?
Communicatie tussen school en ouders
Nieuwbrief
In de afgelopen periode heeft u – op tijdelijke basis - de nieuwsbrief 2 x
per maand ontvangen. Ik krijg hier positieve reacties op, fijn om terug
te horen. Intussen merkt u vast ook al dat er steeds meer informatie via
klasbord gaat, leuke activiteiten, maar ook andere zaken waarvan u
op de hoogte moet zijn, worden er genoemd. Dit schooljaar zal de
nieuwsbrief nog wel 2 x per maand worden verstuurd, met een kleine
tussenpoos in deze komende periode ivm de meivakantie. De
volgende nieuwsbrief komt half mei uit.
Pedagogische cultuur
Regels en afspraken
Leerlingen en ouders zijn al aardig gewend aan de ‘nieuwe’ regels,
maar af en toe merken we ook dat de regels weer een klein beetje
wegzakken, dat hoeft niet perse heel erg te zijn, dat is ook een teken
dat het wel loopt op het moment. Toch wil ik iedereen weer even
wijzen op de regels. Neem ze weer eens door, bespreek het nog eens
met uw kind en ook wij zullen er de komende tijd weer extra alert op
zijn!

Agenda:
Iedere maandag
Spaardag – op maandag
mogen de leerlingen geld
meenemen voor Warchild
15 & 16 april 2019
10 minutengesprekken
(facultatief)
16 & 17 april 2019
IEP-toets (eindtoets) groep 8
17 april 2019
Thema-ouderavond
19 en 22 april 2019

Nieuws uit groep 8

Goede vrijdag & Pasen

Op donderdag 4 april was het weer zo ver, het theoretisch
verkeersexamen. De kinderen hebben de afgelopen weken elke
woensdag verkeersles gehad en nu was het tijd om de kennis te
testen. Alle kinderen hebben erg hun best gedaan en de officiële
uitslag moet nog volgen. Op 14 mei a.s. zal het praktijkexamen
plaatsvinden. Hiervoor zullen de leerlingen een route vanaf de Rank
moeten fietsen om zo te laten zien dat ze de verkeersregels ook in de
praktijk beheersen. De route zal binnenkort op Klasbord verschijnen
zodat er alvast kan worden geoefend!

19 april t/m 5 mei 2019

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.
We wensen alle leerlingen uit groep 8 alvast veel succes toe met het
maken van de Iep toets!

27 mei 2019

Meivakantie
14 mei 2019
Verkeersexamen (praktijk)
groep 8
25 mei 2019
Bazaar

Schoolfotograaf
30 & 31 mei
Hemelvaart – leerlingen vrij
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Thema-Ouderavond op woensdag 17 april over Rouwverwerking
Op woensdag 17 april a.s. zal Jessica Verbeek van MEE Fryslan een
voorlichting geven over Verlies en Rouwverwerking. Vanaf 19.30 uur is de
school open, om 19.45 uur start de ouderavond. Heeft u zich nog niet
opgegeven? Dan kan dat natuurlijk nog wel, stuur dan z.s.m. een mailtje naar
cbsdeadelaar@tjongerwerven.nl zodat we weten op hoeveel aanwezigen we kunnen rekenen.
We rekenen op jullie aanwezigheid!

Schoolfruit
In de afgelopen maanden heeft CBS De Adelaar meegedaan aan het project EU
Schoolfruit. 3 dagen per week kregen alle leerlingen groente en/of fruit op school.
Heel veel verschillende soorten zijn voorbij gekomen, ook fruit en groente die
misschien wat minder bekend zijn. Weer een hele nieuwe ervaring om zoveel
verschillende soorten fruit en groente te proeven en te ontdekken dat soms iets
nieuws ook best heel lekker kan zijn!! Na de meivakantie stopt het project EU
Schoolfruit en moet iedereen weer zelf fruit van huis meenemen!

Koningsspelen
Wat een feestje was het afgelopen vrijdag bij de koningsspelen, na een heerlijk
konings-ontbijt mochten de kinderen naar buiten voor het koningslied de ‘Passapas’!
Er werd goed gedanst door iedereen, inclusief enkele juffen en meesters! Daarna
gingen de leerlingen in groepjes verschillende sportieve spellen doen op en buiten
het schoolplein. Er kwamen diverse berichten van buurtbewoners die het zo leuk
vinden dat de kinderen in de buurt een spelletje kwamen spelen… Foto’s van deze
activiteiten zijn via klasbord gedeeld.

Schoolplein ‘gepimpt’
Afgelopen zaterdag is er weer hard gewerkt door de
schoolpleincommissie en andere ouders. Zij hebben weer flink
wat werk verricht, heel veel dingen zijn minder zichtbaar
(bijvoorbeeld het verplaatsen van stenen van het
kleuterplein), maar er is ook wel iets heel opvallends
geplaatst!! De mooie potloden op het toegangshek. Wat een
prachtig kleurrijk gezicht is het! Ouders, Bedankt!!

Nieuws van de gemeente
Op zaterdagmiddag 18 mei 2019 organiseert de gemeente Weststellingwerf een open dag voor alle
inwoners. Het gemeentehuis is dan open voor publiek. Ook voor kinderen van basisscholen is er van alles
te zien, te leren en te beleven.
Wellicht krijgt u binnenkort meer informatie, maar voor wie het interessant vindt: Houd sowieso de site van
de gemeente in de gaten!
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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!!

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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Bijlagen:

BUITENDAG KUINDERBOS 2e PAASDAG
Ook dit jaar organiseert Staatsbosbeheer Kuinderbos in samenwerking met
de Lionsclub Noordoostpolder op 2e paasdag (maandag 22 april) de gezellige Buitendag. Het belooft
weer een bruisende dag te worden bomvol leuke activiteiten, demonstraties en een groene markt voor
jong en oud. Wat is er te doen Er zijn demonstraties van onder andere politie- en reddingshonden,
schapen drijven, drone vliegen, Stihl motorzagen en een roofvogelshow. Ook hebben de Ridders van de
IJssel hun kampement op het evenemententerrein opgeslagen. Er is een vaarexcursie met de
boswachter en er zijn allerlei actieve
competitie onderdelen zoals bijlsteelhangen
en hout kloven.
Jonge kinderen: voor de allerkleinste hebben
we leuke activiteiten zoals paaseieren zoeken
met de paashaas, het kabouter- en blote
voetenpad, zandkastelen bouwen,
nestkast/insectenhotel en paashaas timmeren,
de knutselhoek, kaarsen maken en
waterdiertjessafari. Oudere kinderen: voor de
oudere kinderen hebben we stoere en
spannende activiteiten zoals een klimtoren,
glijbaan en pannakooi, boogschieten, het
“vliegend tapijt” waarop je op een doek staat
dat door een paard wordt voort getrokken en
een quad- en ATB parcours waar ze zelf aan
de slag mogen. Kom gezellig langs met het
hele gezin en geniet van deze leuke kijken
doe-dag om de hoek! Kuinderbos aan de
Hopweg 21 in Bant.
Entree: kinderen €2,50 en volwassen €4,50. Kijk
voor het volledige programma en
aanvullende informatie op
www.buitendagnop.nl
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