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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,
Het voorjaar zit in de lucht! We hopen de regenachtige dagen snel
achter ons te laten en de zon weer te mogen verwelkomen!

Jarigen Maart/April:
Di 10 maart
Suze Poppe (groep 8)
Do 12 maart
Juf Daniëlle
Zo 15 maart
Naud Wassenaar (groep 5)
Za 21 maart
Juf Janneke
Ma 23 maart
Faelan van de Sande (groep 5)
Ma 6 april
Lisa Mulder (groep 8)

In de nieuwsbrief van december hebben we een vooraankondiging
gedaan van de ouderavond op maandag 23 maart. We willen jullie
van harte uitnodigen voor deze avond. Het thema van de avond is:
‘Samen kijken naar de school en het onderwijs’. We willen er een
interactief programma van maken. De inloop is vanaf 19.15 uur en
we willen graag om 19.30 uur starten. We zullen de avond rond 21.00
uur weer afsluiten.

Wo 8 april
Ivan de Vries (groep 8)
Za 11 april
Edin Schuurman (groep 6)
Zo 12 april
Jort Wassenaar (groep 8)

Wat ons op dit moment ook bezig houdt is het Corona virus. Het
komt steeds dichterbij. Op school hebben we hier dagelijks in alle
groepen aandacht voor. Vanuit de GGD hebben we een brief
ontvangen met hierin de richtlijnen. We volgen als school de
aanwijzingen vanuit de GGD en het RIVM. Mochten deze wijzigen
zullen wij hierover met u communiceren. De brief zit als bijlage bij de
nieuwsbrief.
De komende periode staan er weer een aantal activiteiten op het
programma. In het tweede deel van de nieuwsbrief kunt u hier meer
over lezen. Op dit moment is er nog geen sprake van het annuleren
van activiteiten.
Ook namens het team,
vriendelijke groeten van,
Janneke Neef

Pagina 1 van 3

De Grote Rekendag
De grote rekendag zal op 25 maart zijn, dit is tegelijk met de open
dag.
De grote rekendag zal de hele dag zijn, dus de kinderen uit groep 5
t/m 8 gaan niet gymmen deze dag.
De grote rekendag bestaat dit jaar uit getallen. Wij zullen het inluiden
door een opening met de kinderen
te doen en daarna in de klassen
verder te gaan met dit thema en dit
verder uit te werken.
U bent die dag van harte welkom en
neem gezellig iemand mee.
De foto’s zullen van deze dag zullen
ook te zien zijn op de website of
klasbord.

Agenda:
11 maart
Biddag
12 maart
Juf Danielle jarig
16 maart
Decoteam versieren thema
voorjaar

Schoolfotograaf

17 maart
De schoolfotograaf komt woensdag 8
april bij ons op school.
Vanaf 8.00 uur mogen de broertjes en
zusje op de foto.
De foto’s worden gemaakt op een witte
achtergrond dus fleurige kleding is zeker
aan te raden.

Schoolvoetbal woensdag 15 april
De kinderen van groep 7 en 8 doen allemaal mee. Er zijn een aantal
kinderen uit groep 6 gevraagd om mee te spelen om de teams aan te
vullen. Deze leerlingen zijn benadert door de meesters.
Het programmaboekje zal
begin april worden mee
gegeven aan de kinderen.
We zoeken nog 1 coach voor
het meidenteam. Opgave
kan bij Meester Jeroen of
Meester Frank.

Kijk en snuffelochtend
19 maart
Juf Janneke afwezig ivm OMT
23 maart
Ouderavond
25 maart
Grote rekendag en kijk en
snuffelochtend
6 april
Maandopening groep 7/8
8 april
Schoolfotograaf &
Schoolvoetbaltoernooi
10 april t/ m 13 april
Paas”vakantie”

Schoolkorfbal woensdag 13 mei
We zijn blij met de vele opgaven voor het rijden en coachen.
We kunnen nog 2 coaches gebruiken bij groep 5/6 en 2 coaches bij
groep 7/8. Wie zou die middag willen
coachen en heeft zich nog niet
opgegeven?
Wilt u coach zijn dan mag u dit
aangeven bij Juf Daniëlle
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Jantje Beton
Het bedrag dat is opgehaald middels Jantje Beton is €500,00.
We hebben de volgende speelmaterialen aangeschaft: springtouw, vier op een rij spel, yahtzee in het
groot, werpdisc spel, memory xxl, houten stelten, schaakspel xl, voetballen en korfballen, houten jenga,
spel kubb en een werpspel. De kinderen hebben er nu al veel plezier van.
Bij deze nogmaals dank voor uw bijdrage aan Jantje Beton.

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.
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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