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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 Juni / Juli:
02-6-2019

Maandopening

Jasper Bouw (groep 7)

Vanmorgen zijn we gestart met de

07-6-2019

maandopening van juni. Groep 7

Sanne Bakker (groep 8)

had deze maandopening samen
met juf Iris voorbereid. Op veel,
maar lang niet alle, christelijke scholen zie je de maandopening

10-6-2019
Eline Verbeek (groep 7)

terugkomen. Soms wel met ouders, op andere scholen zijn ouders

14-6-2019

niet uitgenodigd. Een maandopening kost voor zowel de

Iris Hofstee (groep 5)

leerkrachten als de leerlingen best wel even tijd om het goed voor
te bereiden, dat past niet altijd in het drukke programma van een
basisschool.

15-6-2019
Juf Marian
21-06-2019

Maar… een maandopening is ook even een gezamenlijk moment
voor alle leerlingen van de school, even tijd en aandacht voor

Boaz Slager (groep 2)

elkaar, even tijd om bijvoorbeeld nieuwe leerlingen welkom te

26-06-2019

heten, om leerlingen die deze maand jarig zijn alvast een fijne dag

Maureen Abma (groep 8)

te wensen, om belangrijke gebeurtenissen te benoemen.
Een moment om samen onze christelijke identiteit te vieren, om
bijvoorbeeld te lezen uit de bijbel, een gedicht te lezen, om samen
bijbehorende liedjes te zingen.

30-06-2019
Jarno Hettinga (groep 8)
01-07-2019
Jantina Rinzema (groep 8)

Juist deze momenten maken een christelijke school mooi. Er is
regelmatig tijd en ruimte voor ‘bezinning’ en samenzijn en daarvan
leren kinderen andere dingen dan taal en rekenen, maar wel
dingen die net zo, dan wel niet veel belangrijker zijn in het leven.
Veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Marian Macco
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Hoe staat het er voor met de speerpunten?
Continuiteit van het onderwijsproces
Formatie
Ik had graag al duidelijkheid willen geven over de formatie voor
volgend schooljaar, maar er zijn stichtingsbreed nog enkele losse
eindjes. Voor De Adelaar ziet het er wel goed uit en zijn de vacatures
ingevuld.
Groepsindeling
Volgend schooljaar mogen we 4 groepen maken. We hebben
uitgebreid in het team en met de MR gesproken over de
groepsindeling en hebben bewust gekozen voor de volgende
combinaties:
Groep 7/8
Groep 5/6
Groep 3/4
Groep 1/2

Ca 26
leerlingen
Ca 26
leerlingen
Ca 15
leerlingen
Start met ca
14 leerlingen

Een mooie verdeling, de bovenbouwgroepen zijn groter dan we de
laatste jaren gewend zijn, maar 26 leerlingen is een vrij normale
groepsgrootte. We hebben als team en MR ook gesproken over de
combinatie 1-2-3, zodat de bovenbouw iets kleinere groepen heeft,
maar vinden dat op dit moment niet de juiste keuze.
Om de leerkracht in met name de bovenbouw-groepen te
ondersteunen, mogen we een onderwijsassistent inzetten. Deze week
heb ik een gesprek met een goede onderwijsassistent van een andere
school binnen de stichting. Als school zijn we tevreden met deze
verdeling en erg blij dat we extra formatie mogen inzetten met een
onderwijsassistent!

Agenda:
Iedere maandag
Spaardag- op maandag
mogen de leerlingen geld
meenemen voor Warchild
10 juni
2e pinksterdag – leerlingen vrij
11 juni
Leerlingen vrij
11 t/m 14 juni
Avond4daagse
18 juni
10.00 – 12.00 Inloopochtend
nieuwe leerlingen
19 juni
Schoonmaakavond L t/m Z
19 t/m 21 juni
Schoolkamp gr 7 en 8
25 juni
Schoolreisjes gr 3 t/m 6
26 juni

Communicatie tussen school en ouder

Schoolreisje gr 1-2

In de klasbord app worden regelmatig nieuwe foto’s en leuke zaken
gedeeld over wat er allemaal in de groep en op school gebeurd. Ook
staan hier wel eens belangrijke dingen in om niet te vergeten of als er
iets meegenomen moet worden naar school.
Bent u nog geen lid van de groep van uw kind in de klasbord-app,
vraag dan de leerkracht naar de inlogcode!
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Nieuws uit de groepen

Muzieklessen
In de afgelopen periode zijn er
verschillende muzieklessen gegeven. De muzieklessen zijn
echt een feestje op zich! Vorige week werd er afgesloten
met een beatbox-optreden van groep 8.

Installatie van de touchscreens
Vandaag zijn de nieuwe touchscreens geïnstalleerd op school!!! Omdat ze dan ook even in de lokalen
aan het werk zijn, moesten de leerlingen op andere plekken aan het werk. Dit ging prima! Er werd in alle
ruimtes van de school hard gewerkt. Fijn dat alle leerkrachten en leerlingen zo flexibel meewerken en zich
zo makkelijk aan passen aan de situatie. Hieronder een kleine indruk van hoe de dag eruit zag vandaag…
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Schoolreisjes en schoolkamp
Voor wie het in de vorige nieuwsbrief gemist heeft, hierbij nogmaals de
informatie over de schoolreisjes en het schoolkamp.
Schoolreis groep 1 en 2
Groep 1 en 2 gaat op woensdag 26 juni naar d'elf ieken in Elsloo. Hier kunnen ze buiten spelen in een
speeltuin met speeltoestellen, springkussen, rijden op trekkers en skelters en ze kunnen bij de geitjes kijken.
Binnen is er ook een mooi overdekt speelgedeelte.
Het vervoer is al geregeld!
Schoolreis groep 3 en 4
Op dinsdag 25 juni gaan de groepen 3 en 4 met de bus op
schoolreis naar Dinoland in Zwolle. In Dinoland ga je terug in de
tijd van de dinosaurussen. Daarnaast zijn er allerlei activiteiten te
doen zoals fossielen zeven, lasergamen, minigolf, een
hoogteparcours en een klimmen in de klimwand.
Schoolreis groep 5 en 6
Op dinsdag 25 juni gaat groep 5 en 6 samen met groep 3 en 4
in dezelfde bus op pad. Maar zij stoppen niet bij Dinoland in
Zwolle. De eindbestemming van groep 5/6 is Avonturenpark
Hellendoorn!
Kamp groep 7 en 8
Groep 7 en 8 gaan van 19 juni t/m 21 juni op kamp naar
Ameland! De volledige informatie en het programma van kamp is vorige week aan de kinderen
meegegeven. Woensdagochtend 19 juni om ca 7.45 uur worden ze uitgezwaaid voor een paar mooie
dagen!
Allen alvast heel veel plezier toegewenst!!

Pechvogel van de week
Daphne Bathoorn uit groep 5 is wel de pechvogel van de week. Door een
vervelende val van haar spacescooter heeft ze een scheurtje in beide
polsen.
Na haar val heeft ze nog 2 dagen gewacht voor ze naar het ziekenhuis
ging, Daphne was zo stoer dat haar ouders de dokters moesten
overtuigen om toch echt maar even een foto te maken. Eerst hebben ze
van de rechter pols een foto gemaakt en ja wel hoor… daar was toch
echt een scheurtje op te zien. Daarna hebben ze voor de zekerheid toch
ook maar een foto van de linker gemaakt en ook daar was een scheurtje
op te zien. Nu heeft Daphne beide polsen in het gips!! Gelukkig kan ze
nog lachen! Veel sterkte gewenst Daphne!

Pagina 4 van 6

Dank aan de OAC, verschillende commissies en alle andere hulptroepen!!
We zijn als team heel erg blij met onze OAC en de
pleincommissie. Zij doen heel veel voor onze
school. De OAC helpt het team bij allerlei
activiteiten, zoals sportevenementen, feestelijke gelegenheden en natuurlijk
het versieren van de school in een bepaald thema.
De pleincommissie is al een paar jaar bezig met ons plein. Wat wordt het mooi!
Vooral de laatste weken is er veel gedaan: het voetbalveld opknappen,
zonnedoeken, potloden op het hek en de voetstappen op het plein. Het plein
wordt voor de kinderen steeds uitdagender en leuker om te spelen!

Heel

erg bedankt voor alle vrije tijd die jullie hieraan besteden en natuurlijk ook
de ouders die hierbij komen helpen.
Daarnaast willen we de bazaarcommissie heel erg bedanken voor de geslaagde dag! We weten dat ook
jullie hier veel tijd in hebben gestopt. Het was een prachtige, zonnige dag en het was echt goed
georganiseerd. De kinderen hebben genoten van het boogschieten, spijkerbroekhangen, schminken en
de suikerspinnen. Voor ons als team is het fijn om de kinderen zo te zien genieten. Bedankt

hiervoor!
Op de achtergrond doet de MR ook veel werk. Dit is niet altijd zichtbaar voor andere ouders, maar als
team weten we dat de MR ook hele betrokken ouders heeft die het beste voor de school en de kinderen
willen. Superbedankt!
De avondvierdaagsecommissie is op dit moment druk bezig om alles te regelen. We hadden gehoord dat
er al veel kinderen gaan meelopen. Fijn om te horen! Succes met de verdere voorbereidingen.
Daarnaast zijn er ook binnen de groepen altijd ouders die op allerlei manieren helpen en ondersteunen.
We noemen geen namen, want dat zijn er heel veel! Namens het team: bedankt

voor alle hulp!

De Adelaar kan alleen bestaan door een samenwerking tussen kinderen, ouders en het team!

Inloopochtend nieuwe leerlingen
Op dinsdag 18 juni tussen 10.00 en 12.00 uur houden we weer een
inloopochtend voor kinderen die in 2019 of 2020 4 jaar oud worden
en hun ouders.
Zij zijn van harte welkom om ons prachtige nieuwe kleuterlokaal te
komen bekijken en de sfeer te proeven op CBS De Adelaar.
De koffie en thee staat klaar!
Kent u ouders met kinderen die binnenkort 4 jaar worden? Zeg dan
zeker even dat ze van harte welkom zijn op dinsdag 18 juni tussen
10.00 en 12.00 uur.
Past die dag niet? Bel dan even voor een afspraak op een ander
moment!
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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:
1 juli

Naschools Sport Aanbod
Volgend Naschoolse Sport Aanbod in de Steense is op :
dinsdag 18 juni
Aanvang 15.00 uur.

“Apenkooien!!”
Dinsdag 18 juni is alweer het laatste Naschools Sportaanbod van dit schooljaar.
We gaan deze keer Apenkooien!

Alle materialen worden uit de berging gehaald en in
de zaal gezet als een mooi parcours!
Ook zin om te komen?
Dinsdag 18 juni van 15.00 – 16.00 uur in sporthal de
Nije Steense!
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