Nieuwsbrief 18-19 nr. 10

15 mei 2019

CBS De Adelaar
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Van de directie

Jarigen mei/Juni:
17-5-2019

De laatste loodjes wegen
het zwaarst…
Na de meivakantie is
alweer de laatste periode
van het schooljaar 18-19
ingegaan. Al voelt het soms
wel zo, toch is het nog lang geen zomervakantie! Tussen de
meivakantie en de zomervakantie zitten namelijk nog 10
weken.
In die 10 weken staat nog heel veel te gebeuren:
Schoolreisjes, kamp groep 7/8, verjaardagen, moederdag
en vaderdag, musical, kennismaking VO voor groep 8,
afscheid groep 8 etc. Maar niet alleen deze leuke dingen
staan nog te gebeuren, ook toetsen, evaluaties en
voorbereidingen voor het komende schooljaar hebben in
deze laatste periode een plekje. Op de Adelaar zijn we ook
in deze laatste periode nog druk bezig met onze
speerpunten. Verderop in deze nieuwsbrief meer daarover.
Kortom zowel voor de leerkrachten, de leerlingen als de
ouders een drukke tijd, niet voor niks zegt het spreekwoord:
de laatste loodjes wegen het zwaarst…

Jens de Boer (groep 8)
18-5-2019
Fabian Kopmels (groep 4)
29-5-2019
Juf Sietske jarig
31-5-2019
Nikky Sloot (groep 4)
02-6-2019
Jasper Bouw (groep 7)
07-6-2019
Sanne Bakker (groep 8)
10-6-2019
Eline Verbeek (groep 7)
14-6-2019
Iris Hofstee (groep 5)

Gelukkig zijn we na twee weken meivakantie weer helemaal
fris en gaan we vol enthousiasme deze laatste periode
tegemoet.
Over enkele van de activiteiten en andere perikelen leest u
in deze (uitgebreide) nieuwsbrief meer.
Met vriendelijke groet,
Marian Macco
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Hoe staat het er voor met de speerpunten?
Continuïteit van het onderwijsproces
Hieronder valt op dit moment vooral de voorbereiding van volgend
schooljaar op het gebied van groepsindeling en formatie. Er is eerder
toegezegd dat we dit zo snel mogelijk communiceren. Dit zal ik ook
doen zodra er duidelijkheid is hoe het gaat komen. Wat eerder al
bekend is gemaakt, is dat er sprake zal zijn van 4
(combinatie)groepen. Ook is destijds aangegeven dat er een aantal
collega’s mobiliteit heeft aangevraagd en volgend jaar niet meer op
De Adelaar werkzaam zijn. Mijn doel is om hier volgend schooljaar een
stabiel en stevig team neer te zetten en vooralsnog ben ik zeer blij met
hoe het er lijkt uit te zien bij De Adelaar. Binnen De Tjongerwerven is de
formatie nog niet op alle scholen helemaal rond, daarom kan ik op dit
moment nog niet laten zien hoe het er volgend jaar waarschijnlijk uit
ziet. Daarnaast moeten we het nog in het team bespreken en staat
het voorlopige plaatje vanavond op de agenda van de MR. Nog
even geduld dus!
De pedagogische cultuur
Op school is het momenteel rustig, leerlingen zijn gewend aan de
‘nieuwe’ regels en er is weinig gedoe. Afgelopen week kreeg ik
echter wel enkele vervelende meldingen over dingen die zich buiten
school voordoen. Hoewel het niet onder schooltijd gebeurt, hebben
wij hier wel last van en kan het ook invloed hebben op wat er in de
klas speelt. Daarom vragen wij jullie om hier zelf ook alert op te zijn en
uw kind te vragen of er ook vervelende dingen gebeuren. Dit kan
gewoon op straat zijn, maar ook online – op internet, gebeurt het een
en ander. Als u merkt dat er iets speelt, meldt dan dat bij de leerkracht
of bij mij, zodat wij er indien nodig ook op in kunnen spelen.
Daarnaast wil ik graag benadrukken dat het belangrijk is om als ouder
het goede voorbeeld te geven. Wij leren onze leerlingen op een nette
manier met elkaar om te gaan, wij verwachten van ouders ook dat zij
het goede voorbeeld geven en op een nette manier met elkaar
omgaan.
Communicatie tussen school en ouder
In bovenstaande stukje staat het ook al benoemd, communicatie
tussen school en ouder is een wisselwerking. Vanuit school proberen
we op de juiste manier jullie op de hoogte te houden. Deze week hoor
ik ook wat dingen die ik graag eerder had geweten. Het is dus ook
belangrijk dat u als ouder ons op de hoogte houdt. Speelt er iets,
meldt dat dan bij ons! Gelukkig zijn er ook ouders die dit wel doen,
waardoor we acties kunnen nemen en erger kunnen voorkomen.
Daarnaast hoor ik soms ook ‘wilde verhalen’, die op geen enkele
manier kloppen. Ook hierbij zou het fijn zijn als u dat komt melden of
navragen of het klopt. Kortom open en eerlijk communiceren van
beide kanten. Alvast bedankt daarvoor!

Agenda:
Iedere maandag
Spaardag – op maandag
mogen de leerlingen geld
meenemen voor Warchild
25 mei 2019
Bazaar
27 mei 2019
Schoolfotograaf
30 & 31 mei
Hemelvaart – leerlingen vrij
10 juni
2e pinksterdag – leerlingen vrij
11 juni
Leerlingen vrij
11 t/m 14 juni
Avond4daagse
25 juni
Schoolreisjes gr 3 t/m 6
26 juni
Schoolreisje gr 1-2
19 t/m 21 juni
Schoolkamp gr 7 en 8
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Nieuws uit groep 1 & 2
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!
Afgelopen week waren er meerdere kinderen met waterpokken! Niet heel ernstig wel besmettelijk en voor
het kind vervelend. Verderop in de nieuwsbrief meer info over waterpokken.

Schoolreis groep 3 en 4
Op 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. Je loopt tussen soms tientallen meters grote exemplaren en leert van
alles over ze tijdens de speurtocht. Na afloop krijgen de kinderen een heus Dino
paspoort.
Daarnaast zijn er allerlei activiteiten te doen zoals fossielen zeven, lasergamen,
minigolf, een hoogteparcours en een klimmen in de klimwand.
Buiten is een grote speeltuin met o.a. een kabelbaan. Maar ook wanneer het
regenachtig weer is zullen de kinderen zich binnen prima kunnen vermaken in de
overdekte speelhal met een groot klimtoestel, dino-kleien, edelsteentjes en goud
zoeken.
Kortom, alle ingrediënten voor een fantastisch schoolreisje zijn aanwezig!
Kamp groep 7 en 8
Groep 7 en 8 gaan van 19 juni t/m 21 juni op kamp naar Ameland! De volledige informatie wordt
binnenkort aan de betreffende ouders toegestuurd. Er is door enkele ouders gevraagd naar de
begeleiding van het kamp, naast juf Iris en meester Jeroen gaat ook meester Frank (van der Werf) dit jaar
mee. Hij kent de kinderen en heeft ervaring met het kamp op Ameland. Heel fijn dat hij als extra
begeleider mee kan. Naast deze 3 leerkrachten, zijn er ook 3 ouders die mee gaan.
Onze administratief medewerker Marijke van Delft zal volgende week bericht sturen over de kosten van
het kamp.
Nieuws uit groep 8
Afgelopen maandag mochten de leerlingen uit groep 8 op voor hun
verkeersexamen. Toch best wel weer een beetje spannend… De
lessen over verkeer hebben wel wat opgeleverd want alle leerlingen
zijn geslaagd!!!
Deze week komt ook de uitslag van de IEP-eindtoets binnen voor
groep 8. Dit wordt (of is intussen) deze week mee naar huis gegeven.
Schoolkorfbal
Maar liefst dertien teams deden gister mee met het schoolkorfbal.
Vier teams hebben een beker gewonnen.
Het was een mooie middag met ontzettend mooi weer.
Plezier en samenspel stond voorop, en dit was super mooi om te zien.
Een bedankje aan de begeleiding en rijders, zonder jullie hadden we dit niet kunnen doen.
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Stichting haarwens – door Lieke Postma, groep 4
In de vakantie ben ik naar de kapper geweest, niet om een stukje van mijn
haar af te knippen. Ik kwam bij de kapper om mijn haar te doneren. In het
begin was het best spannend en ik moest ook wel wennen aan mijn nieuwe
haar, maar nu vind ik het ook wel fijn. Want kinderen die het haar verliezen
door ziekte krijgen dan een pruik en dat kost wel 1.500 euro en opa gaf ook nog tien euro en dat heeft
mijn moeder over gemaakt. Ik heb een ander soort haarband gekregen van karin, die zit ook lekker Ik heb
ook een brief van stichting haarwens gekregen, dat ze heel erg blij waren met mijn haren.
Heb je lang haar? doneer dan, want dit is super leuk!

Bazaar
Het aftellen kan beginnen, nog een paar weekjes en dan is de bazaar!
De loten zijn inmiddels aan alle kinderen meegeven. Van alle loten die terugkomen worden er tijdens de
bazaar 3 winnaars getrokken die een mooie prijs kunnen winnen.
Graag maken we ook van de gelegenheid gebruik om hierbij de oproep te doen om mensen die ons
willen helpen tijdens de bazaar. Er zijn al een aantal mensen die hebben aangegeven graag te willen
helpen, maar we hebben nog meer handjes nodig om er ook dit jaar weer een succes van te maken.
We zoeken mensen die ons willen helpen bij:
- De opbouw van de bazaar (tent opzetten, marktkraam, tafels en stoelen neerzetten) (op de ochtend).
- Tijdens de bazaar. Dat kan bijvoorbeeld zijn helpen in de horeca, bij de spelletjes, op de marktkraam etc.
- Opruimen
Vanaf volgende week ligt er een lijst op school in de gezamenlijke hal op de tafel. Op die lijst kun je
aangeven waaraan je mee wilt helpen en welke activiteit je voorkeur heeft. Wij zullen daar dan zoveel
mogelijk rekening mee houden. Uiteraard mag je je ook via de mail opgeven: hillieschaap@hotmail.com.
Wel graag je 06-nummer even doorgeven.
We hopen dat het een succes wordt dit jaar en dit kunnen we niet alleen!
Groeten van de bazaarcommissie
Marlies, Grietje, Chantal en Hillie
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Pleinplan
Helaas hebben wij een besluit moeten nemen om op zaterdag 18 mei a.s NIET
aan het werk te gaan met het schoolplein.
Jammer genoeg hebben er naar aanleiding van eerdere oproep(en) aan de
ouders/verzorgers te weinig mensen zich aangemeld voor die dag.
Wij vinden dit natuurlijk erg jammer, want we willen voor het schoolplein wel resultaten laten zien met het
geld wat is opgebracht door oa. bazaar, paaseieren-aktie etc.
Maar dat is alleen mogelijk met de hulp van ouders.
We willen daarom op de volgende data weer aan het werk op het plein.
Dit zal zijn in de avonduren:
Maandag 20 mei
Dinsdag 21 mei
Woensdag 22 mei

19:00uur tot 21:00uur
19:00uur tot 21:00uur
19:00uur tot 21:00uur

Wat willen we op de avond doen:
1 persoon het voetbalgedeelte met een hogedruk reiniger schoonspuiten (materiaal is aanwezig)
2 a 3 personen onkruid voetbal gedeelte verwijderen (materiaal zelf meenemen)
1 persoon schuren van de pingpongtafel (matriaal is aanwezig)
2 personen palen in de grond zetten (= voor de zonnendoeken)
1 persoon zonnedoeken bevestigen aan de palen (dit kan pas 1 dag nadat de palen zijn geplaatst
ivm uitharden beton)
2 a 3 personen voor het verven van het voetbal gedeelte.
We hopen dat u ons wil helpen op 1 van deze avonden, zodat we tijdens de bazaar wat moois kunnen
laten zien.
Tenslotte……vele handen maken licht werk.
U kunt zich opgeven bij de volgende personen:
Cora de Boer: 06-29131846
Angelina Babois: 06-47410463
Groeten van het pleinplan commissie

Paaseierenactie
Net zoals vorig jaar hadden we dit jaar weer een paaseierenactie. Het was
wederom een daverend succes! Er zijn bijna 4000 paaseitjes verkocht door onze
leerlingen. Prachtig toch? Uiteindelijk heeft dit een bruto bedrag van maar liefst €
537,- opgeleverd.
Na aftrek van de gemaakte kosten houden we een mooi bedrag over wat ten
goede komt aan het schoolplein. Binnenkort zullen er weer wat resultaten op het
plein zichtbaar zijn.
Iedereen bedankt voor het kopen en verkopen!
De OAC commissie
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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:
3 juni
1 juli
Naschoolse Sport Aanbod in de Steense op : dinsdag 21 mei; Aanvang 15.00 uur.
Op 21 mei is er weer een Naschools Sportaanbod in de Steense. Hierbij zal de voetbal
academy aanwezig zijn om een clinic te verzorgen. Naast de clinic zet Buurtsportwerk
weer een speeltuin klaar.
Heb je zin om lekker te voetballen of vrij te spelen in een ‘speeltuin’? Kom dan dinsdag
21 mei naar de Steense!!

BIJLAGEN
Vanuit de Avond4daagse-commissie
Dit jaar zal de avondvierdaagse plaatsvinden van dinsdag 11 juni t/m vrijdag 14 juni.
Er zijn 2 data om je op school in te laten schrijven:
Donderdag 23 mei van 14.15 uur-14.45 uur
Vrijdag 24 mei van 8.15 uur-8.45 uur
Graag gepast betalen!
€ 5,- per persoon
€ 4,75 voor groep 1 en groep 2 (zij lopen alleen de laatste avond)
Geef op voor de hoeveelste keer je loopt! (vanaf groep 3 is de
telling)
Dit jaar lopen we in dezelfde hesjes om herkenbaar te zijn!
Wij zijn nog op zoek naar begeleiders die mee willen lopen, graag voor 23 mei opgeven voor hoeveel
dagen u eventueel mee wilt lopen.
Opgeven kan via marina-jonker@hotmail.com
Wij zorgen ervoor dat alle kinderen ingedeeld worden!
Gr de avondvierdaagsecommissie
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Sport op Basisscholen Extra (afgekort SOBx).
Hallo ouders / verzorgers,
Sinds september 2014 wordt er vanuit het Buurtsportwerk Weststellingwerf een
impuls gegeven aan sport en bewegen in de gemeente Weststellingwerf.
Afgelopen jaren worden er op een aantal scholen motorische screeningen gedaan bij de kinderen uit de
groepen 3 en 4 die wat moeite hebben met bewegen. Wij willen deze kinderen graag verder helpen
doormiddel van beweeggroepjes in Wolvega en Noordwolde.
Onder leiding van een buurtsportcoach, tevens vakleerkracht, gaan de kinderen in de gymzaal aan de
slag met verschillende vormen van bewegen. De kinderen werken op hun eigen niveau en de
onderdelen worden regelmatig herhaald. Op deze wijze groeien de kinderen in hun motorische
ontwikkeling en krijgen de kinderen meer zelfvertrouwen. Daarnaast is het aanbod volledig gratis.
Met de school wordt er een moment gepland dat de screeningen worden afgenomen, als u hier als
ouder/verzorger bezwaar tegen heeft dan kunt u dit aangegeven bij de groepsleerkracht. Uw kind wordt
dan niet gescreend. Nadat de screening heeft plaats gevonden krijgen de kinderen die in aanmerking
komen voor SOBx een uitnodiging mee van de groepsleerkracht met verdere informatie.
U kunt uw kind vrijblijvend aanmelden voor het beweeggroepje. Als uw kind niet in aanmerking komt voor
SOBx dan krijgt uw kind ook een brief mee naar huis van de groepsleerkracht.
Met vriendelijke groet,
Karen Douwstra en Frits Schnoor
Buurtsportcoaches gemeente Weststellingwerf

Waterpokken in groep 1 en 2
Omdat er in de kleutergroep momenteel waterpokken heersen, onderstaande informatie:
Waterpokken worden veroorzaakt door een besmettelijk virus, maar is meestal niet schadelijk. Het virus
verspreidt zich in de lucht in kleine vochtdruppeltjes uit de neus en keel van het zieke kind. Ook door het
vocht in de blaasjes wordt het virus verspreid. Bijna elk kind krijgt ooit waterpokken.
Symptomen waterpokken
In het begin heeft je kind last van lichte koorts, hoesten en hoofdpijn. Daarna komen er kleine rode bultjes
op het hele lichaam en vaak ook in het haar. Na 6 tot 12 uur ontstaan er blaasjes. De blaasjes zijn gevuld
met vocht en kunnen erg jeuken. De blaasjes gaan open of drogen in. Er komen korstjes op. Na een paar
dagen gaan die korstjes eraf.
Wat kun je zelf doen?
Waterpokken gaan vanzelf over. De ziekte is meestal eerder voorbij dan het moment dat de korstjes
afgevallen zijn. De besmettelijkheid is voorbij als alle korstjes ingedroogd zijn en afvallen. Eigenlijk kun je dus
niets doen tegen waterpokken. Je kunt wel proberen om de jeuk te verlichten. Doe je kind liever niet in
bad, omdat de waterpokken dan verder verspreid worden. Houd de nagels van je kind kort. Zo voorkom
je dat de blaasjes gaan ontsteken door het krabben met vieze nageltjes. Zorg voor een goede hygiëne:
was je handen en laat je kind dat ook doen. Eventueel kun je bij de apotheek een zalfje halen tegen de
jeuk. Zijn de waterpokken ontstoken? Bel dan de huisarts.
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Naar school of thuishouden?
Als een kind met waterpokken zich goed voelt dan kan het gewoon naar school. Omdat een kind al
besmettelijk is voordat hij ziek is, is de kans groot dat andere
kinderen al besmet zijn. Om verspreiding van waterpokken te
voorkomen, heeft het daarom geen zin om je kind thuis te
houden wanneer een ander kind waterpokken heeft.
Informeer wel de leerkracht.
Zwemmen
Zwemmen wordt wel afgeraden vanwege de
besmettelijkheid voor andere kinderen.

Open dag Gemeente Weststellingwerf
Op zaterdagmiddag 18 mei organiseert de gemeente
Weststellingwerf een open dag voor alle inwoners. U komt te
weten wat de gemeente allemaal doet en er zijn leuke
activiteiten voor jong & oud.
Kinderen kunnen op de open dag van alles zien, leren en
beleven. Natuurlijk is er een speurtocht door het gemeentehuis.
Met de workshop ‘Pimp je wrap’ proeven kinderen hoe lekker
gezond eten is. Daarnaast kunnen kinderen helpen om de
brand te blussen, ontdekken van wie ze afstammen en met de
burgemeester op de foto. Het is zelfs mogelijk om te ‘trouwen’
met papa, mama, vriendje of vriendinnetje!
Maar ook voor ouders is er van alles te doen. Wat dacht u van
een kijkje vanaf het dakterras? Of speeddaten met
burgemeester, wethouders of een raadslid? De gemeente
geeft informatie over onder andere een levende tuin, het
scheiden van afval en de gebiedsteams. U kunt kans maken
op een startbedrag voor een goed idee voor uw buurt, ervaren hoe het voelt om 30 jaar ouder te zijn of
met een VR-bril op ontdekken wat u doet bij brand.
Komt u ook? Meer informatie over alle activiteiten vindt u op weststellingwerf.nl/opendag. Hier staat ook
een aanmeldformulier voor het ‘trouwen voor kinderen’. Graag tot ziens op zaterdagmiddag 18 mei
2019. De deuren zijn open van 13.00 tot 17.00 uur.
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