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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
In het onderwijs vieren we altijd twee keer oud & nieuw. Eind
december met alle andere mensen op de wereld en in de zomer
met alle mensen die op een of andere manier betrokken zijn bij het
onderwijs. En ook deze jaarwisseling kent net als die in december
een hectische periode er aan voorafgaand.
Druk druk druk is het in deze laatste schoolweken, alles moet nog
af, schoon, netjes, klaar en
opgeruimd. Best gek eigenlijk, want
we komen gewoon weer terug na
de vakantie en dan kunnen we ook
echt nog wel wat zaken afronden
en oppakken. Maar ja, het is ook wel
lekker om ‘clean’ na de zomer weer
te kunnen starten!
Kortom… nog even volle bak er
tegen aan dus deze laatste twee
weken en daarna genieten van een
lange mooie zomervakantie…
In deze laatste uitgebreide nieuwsbrief van dit jaar nog wat leuke
verhalen van kinderen en leerkrachten. Helemaal aan het eind
enkele bijlagen, speciale aandacht voor de Zomertour van
buurtsport met leuke activiteiten in de eerste vakantieweek!
Ik wens jullie allen alvast een goede zomervakantie toe en zie jullie
graag op maandag 26 augustus om 8.30 uur weer op school!

Veel leesplezier gewenst met deze nieuwsbrief!
Met vriendelijke groet,
Marian Macco

Jarigen Juli / Aug.:
Ma 1 juli
Janita Rinsema (groep 8)
Vr 5 juli
Lars Stuurman (groep 7)
Za 6 juli
Xiao Wen Wang (groep 1)
Zo 7 juli
Ruben Kemper (groep 6)
Di 9 juli
Kyan Melein (groep 8)
Wo 10 juli
Hedser Roode (groep 2)
Vr 12 juli
Susan van der Schuit (groep 4)
Za 13 juli
Lucas Matser (groep 8)
Do 25 juli
Chelsey Babois (groep 4)
Ma 29 juli
Tygo van Burg (groep 4)
Di 30 juli
Sofie Dedden (groep 5)
Za 3 aug
Lukas de Vries (groep 6)
Di 6 aug
Lisanne Verbeek (groep 5)
Zo 11 aug
Mirthe Damhuis (groep 1)
Wo 14 aug
Jocye de Vries (groep 3)
Di 20 aug
Lucas Dedden (groep 7)
Di 27 aug
Sophie Kemper (groep 1)
Wo 28 aug
Davey de Vries (groep 2)
Za 31 aug
Cheyenne Brandsma (groep 4)
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Hoe staat het er voor met de speerpunten?
Continuiteit van het onderwijsproces
Nieuwe directeur
Naast dat het team van volgend jaar al eerder bekend is gemaakt, is
vorige week ook bekend geworden dat er een nieuwe directeur is
aangesteld voor de Adelaar. Hierover heeft u vorige week apart
bericht ontvangen. Janneke Neef zal na de zomervakantie starten.

Agenda:

Team en werkdagen

Iedere maandag

Ma

Di

Wo

Do

Brenda

Brenda

Brenda

Brenda

3-4

Joke

Joke

Joke

Lammy

Lammy

Oudergesprekken

5-6

Frank

Frank

Danielle

Danielle

Daniell
e

8 juli

7-8
Onder
wijsAss.
Flex

Vr

Spaardag- op maandag
mogen de leerlingen geld
meenemen voor Warchild

Groep
Taak
1-2

2-3-4 juli

Frank
Simone

Simone

Lammy
(wisselt
met juf
Joke)

Simone

Simone

Simone

Jeroen

Frank

(Frank
‘tjong®
-talent)

Musical uitvoering voor de
leerlingen
9 juli
Musical & Afscheid groep 8
12 juli
Laatste schooldag & afscheid
leerkrachten
Alle leerlingen 12.00 uur vrij

Kwaliteit van het onderwijs

15 juli t/m 23 augustus

Afgelopen weken is er weer een toets periode geweest, deze week
worden de resultaten in de 10-minutengesprekken met de ouders
besproken. Vorige week hebben wij als team de resultaten bekeken
en besproken. Na een dipje in februari zien we nu over het algemeen
weer een stijgende lijn in de ontwikkeling. Fijn om te merken dat al het
harde werken effect heeft gehad, zowel voor de kinderen als voor de
leerkrachten. Resultaten op de toetsen doen er zeker toe, maar toch
wil ik benadrukken dat het niet het belangrijkste is om alleen maar
hoge resultaten te halen. Want een toets toetst zeker niet alles:

Zomervakantie!!!
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Nieuws uit de groepen
Groep 1/2
Aan het eind van het jaar is het uitkijken naar de vakantie, maar ook vaak
afscheid nemen. Dit jaar nemen we met de kleuters afscheid van maar liefst 3
juffen. Ten eerste juf Sytske. Zij wilde nog graag blijven werken, maar vanwege
haar gezondheid heeft ze toch de keus gemaakt om te stoppen. We hebben
helaas maar een jaar samen gewerkt, maar het was wel een bijzonder jaar
waarin we veel hebben gedaan samen. Veel mooie momenten, samen met
jullie kinderen. Juf Sytske heeft natuurlijk haar leven voor de klas gestaan. Een
positieve en energieke juf die we heel erg gaan missen! Ze komt vast nog wel
eens langs voor een kopje koffie!
Daarnaast nemen we afscheid van juf Rona. Zij is het hele jaar in de groep
geweest. In het begin alleen op donderdag, later ook op woensdag. Juf Rona
deed steeds meer met de kinderen. Een hele lieve juf waar de kinderen zich bij
thuis voelden. Ze wil volgend jaar weer stage lopen bij kinderen, misschien in de
kinderopvang. Heel erg bedankt juf Rona!
Als laatste juf Anja. Zij is hier begonnen na de meivakantie. Zij gaf zelf ook lessen aan de kinderen, want ze
volgt de PABO. Dat deed ze heel erg goed. Juf Anja gaat volgend jaar weer ergens anders stagelopen.
Bedankt juf Anja!
De kleuters nemen dus afscheid van 3 juffen. Op school zullen we alle drie juffen een mooi afscheid
geven. De kinderen zijn al druk aan het knutselen!
We wensen ze alle drie een mooie toekomst en kom nog maar eens langs!
Van Juf Brenda
Groep 4
Groep 4 heeft voor deze nieuwsbrief zelf verhalen geschreven.
Hoe denken wij over groep 5:
Wij willen in groep 5 graag topografie leren. Ook deelsommen vinden wij leuk.
Wij willen ook graag presentaties maken.
Maar wij houden ook van tekenen en knutselen vinden wij ook leuk.
Wij zouden ook buiten lessen willen doen.
Taal en spelling vinden wij ook heel leuk.
We zouden ook een klasdier willen.
Groetjes: Lieke en Nienke!!!
Schoolreisje groep 3 en 4:
We gingen naar dinoland, Toen we binnen kwamen vonden we het
best spannend. Je kon er van alles doen
Er waren allemaal dino´s en speeltuinen en soort van fonteinen als je
daar vlakbij liep spuiten ze open. Er was een soort van gevangenis waar
je in kon klimmen.
Er was ook een voorstelling die was heel leuk.
En er was een meertje waar je in kon zwemmen tot het hekje want aan
de andere kant was het te diep.je kon lasergame spellen.
Er was een binnen speeltuin en er waren daarnaast games.
Er waren pakkoers om te klimmen. En er was ook een hoge klimwand.
Je kon ook dino kleien en goud zoeken ook kon je edelstenen zoeken.
En je kon skelteren.
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Aan het eind gingen we patat maar Fenna en Nienke hadden
pannenkoeken want die lussen geen patat. En daarna gingen we lekker een
ijsje eten.
In de middag gingen we met z’n allen weer in de bus op weg naar huis.
Door Fenna Nikky
Groep 4:
Ik vond het leuk om computers te installeren en maken
De juffen hebben goede lessen gegeven
De juffen in groep 4 zijn leuk.
In groep 4 hebben we taal gehad, we hebben het alfabet geleerd, we
weten wat werkwoorden zijn. Bij spelling hebben we de regels bakker en
jager geleerd en nog vele anderen.
Ik heb de tafel van 1 t/m 5 en 10 geleerd.
Ik heb van juf geleerd dat ik geen spelletjes op de computer mag doen
Tygo, Cheyenne, Chelsey, Tara
Een dag onzichtbaar:
Wij 4 jongens uit groep 4 zijn een hele dag onzichtbaar.
Hierbij ons verhaal: wij laten mensen schrikken met z’n vieren, dat vinden wij heel leuk! en dan gingen wij
een auto stelen ook leuk! en een motor stelen dat is ook leuk!.
We houden het geld zelf. we kopen een hele grote villa..!
Het wordt fantastisch!
Naud, Teun, Fabian, Faelan
Groep 5 & 6
Het is leuk om bij nieuwe kinderen van groep 6 in de klas te zitten.
Je gaat nieuwe rekensommen leren en we krijgen een nieuwe meester .
Je komt in een andere klas met een ander digibord.
Groep 5 en 6 wordt anders dan groep 4, dat was nog met sommen zoals 97 +56= maar in groep 5 en 6
krijgen we sommen zoals 200+589=
In groep 5 en 6 krijgen we grotere stoelen en tafels.
Het wordt leuk in groep 5 en 6.
We kennen alle tafels maar de tafel van 11 en 12 nog niet, we oefenen de tafels 11 en 12
Groep 5 en 6 heeft een groter klaslokaal
De pauze wordt anders. Ik heb er heel veel zin in
Susan

Personele zaken
Afscheid juf Sytske.
Na acht jaar met veel plezier op “de Adelaar” te hebben gewerkt, is het nu tijd geworden om te stoppen
met werken.
In mei ben ik 60 jaar geworden en het hele schooljaar liep ik al met de vraag rond: stoppen of
doorgaan???
Het werken met de verschillende leeftijden vind ik nog steeds erg leuk:
Op de donderdag stond ik voor groep 1 en 2, op de vrijdagmorgen werkte ik in groep 2 en vaak ook nog
groep 3 erbij en op de vrijdagmiddag talentles verzorgen voor de bovenbouw.
Deze afwisseling was elke week weer een uitdaging en bracht me veel plezier; maar kostte mij ook veel
energie. Sinds mijn ziekte is mijn energie beperkter. Ik was al gestopt met activiteiten voor mezelf op de
woensdag- en donderdagavond te plannen, maar toch had ik in het weekend regelmatig migraine. Toen
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ik dit voorjaar zo moe was dat ik ziek thuis kwam te zitten, moest ik heel eerlijk
antwoorden op de vraag: stoppen of doorgaan??? En kon ik er niet meer
omheen: stoppen!
Waar ik het hele jaar tegenaan hikte en niet aan wou, werd nu opeens
zomaar duidelijk: mijn eigen gezondheid gaat voor het werk, hoe leuk ik dat
ook vind.
Vandaar dat dit de laatste loodjes zijn.
Ik kijk met heel veel plezier terug op mijn tijd hier in Wolvega: fijne collega’s, vriendelijke ouders en lieve
kinderen.
Mijn autootje en ik reden elke week met veel plezier naar “de Adelaar”. Maar nu wacht er veel tijd voor
mezelf. Ik ben al nieuwe plannen aan het maken. Eén daarvan is
leren wijn te maken. Verder heb ik nu meer tijd om te sporten, te
lezen, te tuinieren, te koken, vrijwilligerswerk te gaan doen, mijn
vader elke week bezoeken enz. enz.
De afgelopen jaren mochten we met elkaar optrekken en nu
scheidden onze wegen zich weer. Ik wens iedereen alle goeds en
wie weet: tot ziens!
Groet,
Sytske van der Woude

Opbrengst kledingactie
De kledingcontainer is weer geleegd door Bag2School. Deze keer is de opbrengst € 91,20. Iedereen die
kleding e.d. heeft ingeleverd, willen we bedanken voor de bijdrage. En natuurlijk gaan we door met
inzamelen. De kledingcontainer blijft op het schoolplein staan. In de zomervakantie is de container op slot.
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Vakantierooster 2019-2020
Hierbij de vakanties en vrije (mid)dagen voor schooljaar 19-20. Schrijf de data
alvast in uw agenda!
Er zijn verschillende studiedagen ingepland waarop de leerlingen vrij zijn,
daarnaast zijn er diverse activiteiten waarbij de leerlingen ’s middags vrij zijn
vanaf 12.00 uur.
Vakantie &
vrije (mid)dagen

Wanneer

Studiedag 1 + 2
(leerlingen vrij)

Donderdag 12 september &
vrijdag 13 september 2019

Herfstvakantie

21 okt. 2019 t/m 25 okt. 2019

Studiedag 3 (leerlingen vrij)

Maandag 28 oktober 2019

Sinterklaas (12.00 uur vrij)

Donderdag 5 december 2019

Kerstviering (12.00 uur vrij)

Vrijdag 20 december 2019

Kerstvakantie

23 dec. 2019 t/m 3 jan. 2020

Studiemiddag (12.00 uur vrij)

Woensdag 15 januari 2020

Studiedag 4 (leerlingen vrij)

Woensdag 5 februari 2020

Voorjaarsvakantie

17 feb. 2020 t/m 21 feb. 2020

Pasen

10 apr. 2020 t/m 13 apr. 2020

Koningsspelen (12.00 uur vrij)

Vrijdag 17 april 2020

Meivakantie

27 apr. 2020 t/m 8 mei 2020

Hemelvaart

21 mei 2020 t/m 22 mei 2020

Pinksteren

Maandag 1 juni 2020

Studiedag 5 (leerlingen vrij)

Dinsdag 2 juni 2020

Laatste schooldag (12.00 uur vrij)

Vrijdag 3 juli 2020

Zomervakantie

6 jul. 2020 t/m 14 aug. 2020
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Bijlagen:

De SamenLoop voor Hoop is een evenement speciaal voor iedereen die met kanker te
maken heeft gekregen. Tijdens een 24 uur durende wandelestafette staan
we samen stil bij kanker en vieren we het leven. De organisatie van de
SamenLoop voor Hoop Gorredijk e.o. is momenteel in volle gang om dit
plaats te kunnen laten vinden op 21 september a.s.

KINDERLOOP is een onderdeel van de SamenLoop

speciaal

georganiseerd voor kinderen van de basisschoolleeftijd. Want helaas
worden ook kinderen geconfronteerd met kanker. Met de

KINDERLOOP

hopen we kanker bespreekbaar te maken voor kinderen en bieden we
kinderen een kans om zich actief in te zetten voor het goede doel. De

KINDERLOOP is een korte versie van de SamenLoop, die 24 minuten zal
duren zal worden begeleid door vrijwilligers. Aan de start dansen we onze
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KinderLoop-dans gechoreografeerd door Eijerproducties:
https://www.youtube.com/watch?v=Fj8mT41HYco .
Aan de finish ontvangen de jonge deelnemers een aandenken. Een blijvende herinnering aan een
bijzondere dag. Kinderen kunnen zich via de website van de SamenLoop voor Hoop Gorredijk e.o.
aanmelden voor de Kinderloop op 21 september a.s. om 17.00u:
https://www.samenloopvoorhoop.nl/doe-mee/kidsloop?samenloopId=65290&kinderloopId=76172
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