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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
Beste ouders en/of verzorgers,
De afgelopen weken hebben voor groep 3 t/m 8 in het teken
gestaan van de citotoetsen. Alle leerlingen hebben deze inmiddels
afgerond en we hebben met elkaar een analyse van de resultaten
gemaakt. Deze week staat in het teken van de gesprekken met
ouders. We hopen dat we
u tijdens deze gesprekken
een goed beeld kunnen
geven over de ontwikkeling
van uw kind en hoe we
vorm en inhoud geven aan
zijn of haar onderwijstraject.

De kleuters hebben zich de afgelopen weken bezig gehouden met
het thema ‘ziek zijn’. Beer Tjonkie had de waterpokken en er zijn
hulpzusters bij ons geweest, waar alle knuffels naartoe mochten voor
een pleister of een prikje.
Morgenvroeg hebben we in groep
1/2 een inloopochtend van 8.30 tot
9.00 uur voor ouders, opa’s, oma’s
en/of ouders van eventuele nieuwe
kinderen. De leerlingen laten zien
wat ze de afgelopen periode
allemaal geleerd en gemaakt
hebben.
Verder valt er in deze nieuwsbrief iets te lezen over:
-

Opbrengst Jantje Beton
De flessenactie voor Alpe d’Huzes
Remco Heite schaaktoernooi
KSG dienst op 1 maart a.s.
Kijk- en snuffelochtend

En er zijn een aantal bijlagen toegevoegd.
Veel leesplezier en alvast een hele fijne voorjaarsvakantie!
Ook namens het team,

Jarigen Februari /
Maart:
Ma 10 februari
Rik Bakker (groep 7)
Vr 14 februari
Doutzen van Burg (groep 2)
Zo 16 februari
Juf Simone jarig
Ma 17 februari
Djordy Smale (groep 6)
Ma 17 februari
Djordy Smale (groep 6)
Wo 19 februari
Elise Huitema (groep 8)
Di 25 februari
Meester Henk
Wo 26 februari
Jesse van Dijk (groep 6)
Vr 6 maart
Floor Kopmels (groep 8)
Za 7 maart
Matthijs Bathoorn (groep 7)
Di 10 maart
Suze Poppe (groep 8)
Do 12 maart
Juf Daniëlle
Zo 15 maart
Naud Wassenaar (groep 5)

vriendelijke groeten van,
Janneke Neef
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Jantje Beton
Begin dit schooljaar hebben de leerlingen uit groep 1 t/m 8 loten
verkocht voor de actie van 'Jantje Beton'. In totaal was de opbrengst
€ 999,00. Hiervan gaat € 499,50 euro naar onze school en van dit geld
schaffen wij buitenspeelmateriaal aan. De andere helft gaat naar
Jantje Beton, zij gebruiken o.a. dit geld om buitenspeelgelegenheden aan te leggen door heel Nederland.

Agenda:
13 februari

Via deze weg willen
we alle kinderen van
onze school
bedanken voor hun
inzet!

Portfolio’s mee naar huis
13 februari
Juf Janneke afwezig
17 t/m 21 februari
Voorjaarsvakantie

Flessenactie Alpe d’Huzes

1 maart
KSG-dienst Ichtuskerk

Zoals bekend gaat al het zendingsgeld dit jaar naar stichting Alpe
d'Huzes.
Maaike Postma gaat hier samen met een vriendin aan meedoen om
zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar kanker.
Wij willen daar graag als school ons steentje aan bijdragen.
Vanaf vandaag zijn we gestart met een flessenactie.

2 maart
Maandopening groep 5&6

Zouden jullie thuis flessen willen opsparen en deze op maandag (dit
geldt in elk geval voor de maandagen tot de meivakantie) mee
willen geven aan uw zoon/dochter?
Het lijkt ons fantastisch dit tot een groot succes te maken.
De flessen zullen in de hal per supermarkt worden gesorteerd, zodat
het ook overzichtelijk blijft.

Opbrengst van
de eerste dag!!
Iedereen enorm
bedankt en we
hopen dat dit
zich de komende
weken voort zal
zetten!
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Remco Heite Schaaktoernooi
Zaterdag 8 februari jl. deden er twee teams van de Adelaar mee aan het ‘Remco Heite Schaaktoernooi.’
Dit vond plaats op het Linde College in Wolvega. Alle
scholen uit Oost- en Weststellingwerf konden mee doen.
De afgelopen maanden hebben de kinderen op school
veel geoefend, ze waren dus optimaal voorbereid.
Zaterdagochtend 8 februari was het dan zover. Het
toernooi begon.
Beide teams deden het leuk: er werd gewonnen, af en toe
verloren en er werden ook remises gespeeld.
Fanatiek, focus en uiterste concentratie waren
eigenschappen die werden getoond door beide teams.
Adelaar 1 bestond uit: Ruben, Lisa, Matthijs en Sem, zij deden voor de tweede keer mee en behaalden
een mooie zevende plek.
Adelaar 2 bestond uit: Tara, Nikky, Sherchinio en Eva, zij deden voor de eerste keer mee en behaalden
een mooie drieëndertigste plek.
Beide teams hebben het onwijs knap gedaan.
De reactie van de kinderen was dan ook: “volgend jaar gaan
we weer!”
Ook willen we via deze weg de vrijwilligers die mee waren als
begeleiding bedanken!

KSG dienst 1 maart 2020
Zondag 1 maart is er weer een kerk-school-gezinsdienst in de kerk. Het thema van deze dienst zal zijn:
"vertrouw op God". Het Bijbelverhaal dat centraal staat is: Daniël in de leeuwenkuil.

We hopen dat jullie allemaal komen. Je mag ook opa', oma's en
andere belangstellenden meenemen. De inloop is vanaf 9.30 met
koffie en thee en om 10 uur begint de dienst.
Het beloofd een mooie dienst te worden!
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Kijk- en snuffelochtend
Het komende half jaar willen we elke maand een snuffelochtend organiseren voor kinderen die tussen de 3
en 4 jaar zijn. We willen de ouders en deze kinderen kennis laten maken met De Adelaar. Kent u mensen uit
uw omgeving waarvan u weet dat ze kinderen in deze leeftijd hebben? Wilt u ons dan helpen
onderstaande data onder deze ouders te verspreiden zodat we een zo groot mogelijke groep kunnen
bereiken? Er zullen ook een aantal flyers bij de kinderopvang en bibliotheek komen te liggen. We willen
graag dat De Adelaar een groeiende en bloeiende school blijft!
Tijdens de snuffelochtend mogen de kinderen tussen 9.00 en 11.00 uur mee komen spelen. Ouders mogen
erbij blijven maar kunnen ondertussen ook een boodschapje doen.
Zijn ouders niet in de gelegenheid om op onderstaande data te komen mogen ze gerust bellen dan
plannen we een ander moment.
Donderdag 27 februari
Dinsdag 17 maart
Woensdag 25 maart
(Grote Rekendag en de hele dag open dag voor
alle belangstellenden)
Donderdag 23 april
Dinsdag 12 mei
Donderdag 11 juni
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