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Beste ouders en/of verzorgers,
Vanaf 11 mei hebben we de leerlingen weer mogen verwelkomen
op school. Wat fijn om iedereen weer te zien en spreken.
De afgelopen weken zijn goed verlopen. We merken dat de
leerlingen heel bewust omgaan met de richtlijnen en afspraken die
we gemaakt hebben rondom het coronavirus. We hebben ook in
de ‘kleine’ groepen met de leerlingen kunnen praten over hoe zij de
afgelopen maanden ervaren hebben. Dit heeft mooie gesprekken
opgeleverd.
We zijn enorm trots op alle leerlingen! Wat hebben ze thuis goed
gewerkt en wat pakken ze de draad weer goed op!
Ik wil nogmaals alle ouders en verzorgers
bedanken voor de inzet en betrokkenheid
in deze periode! De combinatie
thuisonderwijs naast een eigen baan en
andere verplichtingen zal niet altijd even
makkelijk (geweest) zijn!
Het team van de Adelaar wil ik ook
bedanken. Zij hebben in een hele korte tijd
inhoud gegeven aan het thuisonderwijs!
Een enorme prestatie in deze bijzondere
periode!

Agenda:
01 juni
2e Pinksterdag, vrij
2 juni
Studiedag team – leerlingen vrij
03 juni
Schoolfotograaf groep 1, 3, 5, 7
04 juni
Schoolfotograaf groep 2, 4, 6, 8
03 juli
Laatste schooldag – leerlingen
vanaf 12.00 uur vrijdag
06 juli t/m 14 augustus
Zomervakantie
17 augustus
1e Schooldag schooljaar
2020/2021

Hoe de periode na 8 juni eruit zal zien horen we maandag 1 juni.
Wat dit betekent voor het onderwijs bij ons op school horen jullie in
de loop van volgende week.
In de nieuwsbrief willen we ook nog even stilstaan bij alle leerlingen
die in de afgelopen periode jarig geweest zijn en/of de komende
periode nog jarig zijn. Alle verjaardagen worden op school gevierd.
We zingen voor de jarigen en ze krijgen een mooie kaart mee naar
huis.
Volgende week woensdag en donderdag komt de schoolfotograaf.
Op de volgende pagina lezen jullie hoe we dit gaan organiseren.
Ook namens het team,
vriendelijke groeten van,
Janneke Neef
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De schoolfotograaf komt bij ons op school op woensdag 3 en
donderdag 4 juni (dit is volgende week).
In verband met de Corona hebben we de volgende
voorzorgsmaatregelen:
• Er worden geen broertjes en zusjes op de foto gezet, ook
niet de broertjes en zusjes die op school zitten.
• Er worden wel groepsfoto’s gemaakt. We zijn nog in overleg
met de fotograaf over hoe deze foto’s er precies uit gaan
zien.
• Er wordt een speciale route gemaakt om naar de fotograaf
toe te gaan zodat we 1,5 meter kunnen handhaven.
Wat is belangrijk?
• Uw kind mag fleurige, vrolijke kleding aan.
Woensdag 3 juni worden groep 1,3,5 en 7 op de foto gezet en donderdag 4 juni worden groep 2,4,6, en 8
op de foto gezet.
Wanneer de foto’s binnen zijn krijgen jullie een inlogcode en hiermee kunnen jullie de foto’s bestellen die
jullie graag willen hebben.

APRIL
Ma 6
Wo 8
Za 11
Zo 12
Wo 22
Wo 22
Do 23
MEI
Zo 3
Do 7
Ma 11
Di 12
Ma 18
Zo 31
JUNI
Za 2
Zo 10
Di 12
Do 14
Do 21

Groep
Lisa Mulder (2008)
Ivan de Vries (2008)
Edin Schuurman (2010)
Jort Wassenaar (2008)
Fenna van der Molen (2011)
Nienke Roode (2011)
Danyel van der Straten (2015)
Sander Krikke (2008)
Fajèn Huitema (2012)
Martijn Kwak (2007)
Kris Rinsema (2008)
Fabian Kopmels (2011)
Nikky Sloot (2011)

Groep 7/8
Groep 7/8
Groep 5/6
Groep 7/8
Groep 5/6
Groep 5/6
Groep 1/2
Groep
Groep 7/8
Groep 3/4
Groep 7/8
Groep 7/8
Groep 5/6
Groep 5/6
Groep

Jasper Bouw (2008)
Eline Verbeek (2008)
Sten Slager (2015)
Iris Hofstee (2010)
Boaz Slager (2013)

Groep 7/8
Groep 7/8
Groep 1/2
Groep 5/6
Groep 3/4
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BEWEEGDIENST voor jong en oud(er)
Op dinsdag 2 juni organiseert de Protestantse Gemeente
Wolvega om 19.00 uur een (online) BEWEEGDIENST. Deze
(online) BEWEEGDIENST is live (maar ook later) te volgen
via www.kerkdienstgemist.nl > Wolvega > PKN Wolvega.
Met Pinksteren worden we in beweging gezet. Tijdens de
Beweegdienst brengen we dat letterlijk in de praktijk. We
gaan bewegen op bekende geloofsliedjes. De dienst is voor
jong en voor oud(er). Ook heel nuttig natuurlijk nu de
sportscholen nog niet open zijn en we misschien wel wat
corona-kilo’s kwijt kunnen (-; De dienst staat onder leiding van fysiotherapeut Marijke van den Berg en
dominee Klaas Jelle Faber. Eerstgenoemde doet alle bewegingen voor. Laatstgenoemde beweegt de
piano en vertelt een kort verhaal uit de Bijbel waarin bewogen wordt. DOEN JULLIE MEE?

Nieuwsflits kleuters
Afgelopen weken zijn we heel fijn op school bezig geweest. Natuurlijk zijn er wat aanpassingen en moeten
ze vooral vaak hun handen wassen. “Juf, moeten we nu alweeeeeeer handen wassen?” Maar eigenlijk zijn
de kleuters heel flexibel en passen ze zich dus snel aan.
In de corona periode heb ik een zwanennest gevolgd door filmpjes en foto’s te maken. De kleuters gingen
ook regelmatig met hun ouders bij de zwanen kijken en vorige week zijn de kleintjes uit hun ei gekomen.
Heel mooi om te zien!
Om het schoolplein wat op te fleuren mochten ze allemaal een mooi schilderij op de tegels tekenen met
stoepkrijt. Met dit mooie weer is het natuurlijk heel fijn om buiten de werkles te doen.
We hebben ook lekker buiten fruit gegeten op de rand van de zandbak. Ondertussen kon ik mooi een
boekje voorlezen.
Groetjes juf Brenda
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