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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:

Een verhaal met een moraal

Di 18 juni
Marijke van Delft

Regelmatig kom ik een mooie inspirerende tekst of uitspraak

Vr 21 juni
Boaz Slager (6 jaar)

tegen. Vooral in deze laatste periode van het jaar komt zo’n tekst
of uitspraak vaak van pas. Tijdens vergaderingen, bij
afscheidsfeestjes, bij bijzondere gelegenheden, je kunt ze overal
gebruiken.
Vandaag ook in deze nieuwsbrief
een ‘verhaal met een moraal’!
“De oude indiaan en wolven”
Een oude indiaan gaf zijn

Wo 26 juni
Maureen Abma (12 jaar)
Zo 30 juni
Jarno Hettinga (12 jaar)
Ma 1 juli
Janita Rinsema (13 jaar)
Vr 5 juli
Lars Stuurman (11 jaar)

kleinzoon onderricht over het
leven en levensgeluk. ‘Binnen in
me is een gevecht gaande’ zei hij
tegen de jongen.
‘Het is een gevecht tussen twee wolven, de ene wolf is slecht en
bestaat uit woede, jaloezie, hebzucht, schuld, wrok, leugens, valse
trots, superioriteit en ego.
De andere wolf is goed, hij is vreugde, vrede, liefde, hoop, kalmte,
nederigheid en vriendelijkheid. Binnen in jou woedt dezelfde strijd

Za 6 juli
Xiao Wen Wang (5 jaar)
Zo 7 juli
Ruben Kemper (10 jaar)
Di 9 juli
Kyan Melein (12 jaar)
Wo 10 juli
Hedser Roode (6 jaar)

en datzelfde geldt voor ieder mens’.
De kleinzoon dacht even na en vroeg toen aan zijn grootvader:
‘Welke wolf zal het gevecht winnen?’ De oude man glimlachte en
antwoordde: ‘Degene die je voedt’.

Vr 12 juli
Susan van der Schuit (8 jaar)
Za 13 juli
Lucas Matser (12 jaar)

Veel leesplezier gewenst met deze nieuwsbrief!
Met vriendelijke groet,
Marian Macco
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Hoe staat het er voor met de speerpunten?
Continuiteit van het onderwijsproces
Formatie
Vorige week heb ik in een aparte mail informatie gestuurd over de
groepsindeling en de formatie voor komend schooljaar.
Ik heb hierop enkele reacties van ouders ontvangen. Fijn om te horen
dat er positief en met vertrouwen naar het volgende jaar wordt
gekeken!

Agenda:
Iedere maandag

Formatie schooljaar 19-20
Leerkracht

Werktijdfact
or
0,8 fte

Groep

Lammy van der
Meer

0,6 fte

Groep 3-4

Joke Bergsma

0,6 fte

Groep 3-4

Danielle Versteeg

0,6 fte

Groep 5-6

Frank van der Werf

1,0 fte

Jeroen Hulzinga

1,0 fte

Groep 5-6 &
groep 7-8
Groep 7-8

Rosieta van der
Meer
Simone Pattikawa –
van der Meer

0,2 fte

Intern Begeleider

0,7 fte

Onderwijsassistent

Brenda
Kamperveen

Groep 1-2

Vertrek en afscheid van collega’s
Deze formatie betekent ook dat we van verschillende collega’s
afscheid moeten nemen. Door in totaal minder groepen binnen de
stichting, worden tijdelijke contracten en vervangingscontracten, in
principe, niet verlengd. Dit geldt op De Adelaar voor juf Iris, juf
Klaziena, juf Ilona en meester Jacob.
Enkele collega’s hebben zelf aangegeven graag een andere
werkplek of zelfs functie te willen, op De Adelaar geldt dat voor juf
Joke en juf Nelly, zij zullen nu eerst op een andere school binnen De
Tjongerwerven aan het werk gaan.
Tenslotte heeft juf Sytske aangegeven i.v.m. haar gezondheid komend
jaar rustiger aan te willen doen, geen makkelijke keuze omdat zij ook
wel heel erg geniet van het werken met de kinderen.

Spaardag- op maandag
mogen de leerlingen geld
meenemen voor Warchild
19 t/m 21 juni
Schoolkamp gr 7 en 8
25 juni
Schoolreisjes gr 3 t/m 6
26 juni
Schoolreisje gr 1-2
27 juni
Muziekuitvoering gr. 5 t/m 8
28 juni
‘tJong®talent afsluiting
2-3-4 juli
Oudergesprekken
8 juli
Musical uitvoering voor de
leerlingen
9 juli
Musical & Afscheid groep 8
12 juli
Laatste schooldag & afscheid
leerkrachten
Alle leerlingen 12.00 uur vrij

We zullen natuurlijk nog op een feestelijke manier afscheid nemen van
deze vertrekkende collega’s! Daarover later meer.
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Nieuws uit de groepen
Muziek-uitvoering groep 5 t/m 8
In het afgelopen jaar hebben alle groepen
verschillende muzieklessen gehad. De kinderen
hebben met heel veel verschillende instrumenten kennis gemaakt.
Op donderdag 27 juni maken we er een muzikaal feestje van en zal groep
5 t/m 8 optreden voor hun schoolgenootjes.
11.00 – 11.45 groep 5/6 treedt op voor groep 1/2
10.15 – 11.00 groep 7 treedt op voor groep 3
9.15 – 10.00 groep 8 treedt op voor groep 4

Uitnodiging afsluiting ‘tJong®talent
Beste ouders/verzorgers,
op vrijdag 28 juni sluiten wij het laatste blok ‘tJong®talent af.
In dit blok zijn er weer mooie/creatieve dingen ontworpen/gemaakt.
We willen u graag uitnodigen om een kijkje te komen nemen!
De vakgebieden worden in de volgende lokalen gepresenteerd:
Sport en spel: lokaal groep 8 / buiten
Muziek: lokaal groep 7 / speellokaal
Tekenen: lokaal groep 4
Techniek: lokaal groep 5/6
Dans: lokaal groep 1/2
U bent van harte welkom vanaf 13.50 uur.
Graag tot vrijdag 28 juni!
Team CBS De Adelaar

Schoonmaakavond 19 juni gaat NIET door
Er stond in de jaarplanning een schoonmaakavond gepland op
woensdagavond 19 juni.
Groep 7 en 8 zijn dan op kamp. Deze avond gaat NIET door.
Wellicht wordt uw hulp nog op een ander moment en op een
andere manier gevraagd. Bij de kleuters bijvoorbeeld staan de
komende weken tassen klaar met puzzels en speelgoed met de
vraag aan u als ouder om deze thuis schoon te maken.
Alvast bedankt voor de medewerking!
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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 6Op 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!!
De Bazaar!
Het zit er op!
Dat zeiden we tegen elkaar na afloop van de bazaar.
Maar wat was het gezellig!
Voor ons als bazaarcommissie was het de afgelopen weken een
enorme puzzel om alles rond te krijgen. Hebben we genoeg,
worden de marktkraamspulletjes wel verkocht en wat zal men vinden van het boogschieten en misschien
nog wel het allerbelangrijkste: Hebben we genoeg prijzen??
Aan het einde van de dag konden we de balans opmaken. We hebben
veel blije en vrolijke gezichten gezien en de prijzen die door alle
ondernemers beschikbaar zijn gesteld waren er in overvloed. Uiteindelijk
hebben we ongeveer 1500,- euro opgehaald voor de school!
Een bijzondere dank gaat uit naar alle ouders die hebben meegeholpen
tijdens de bazaar! En natuurlijk willen we alle mensen danken die een
bijdrage in welke vorm dan ook hebben gegeven.
Dit jaar bestond de commissie uit 4 leden. Helaas stoppen er 2. Dus daarom de vraag: Wie wil er volgend
jaar helpen om de bazaar weer mogelijk te maken? Het zou natuurlijk jammer zijn dat zo’n jarenlange
traditie niet meer door kan gaan.
Met vriendelijke groet,
De bazaarcommissie: Marlies, Grietje, Chantal en Hillie
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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
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