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Van de directie,
Beste ouders/verzorgers,
Donderdag en vrijdag ben ik afwezig i.v.m. een studie 2-daagse. Vandaar dat de
nieuwsbrief deze keer op woensdag verschijnt.
Afgelopen donderdag hebben we een audit gehad op onze school. Via de mail
heeft u kunnen lezen wat dit inhoudt en wat het doel hiervan is. Een audit op
school vind ik enorm zinvol, omdat 'vreemde ogen' vaak andere dingen zien dan
de eigen mensen. Met de aanbevelingen die we ontvangen, kunnen we zeker
aan de slag en wordt Iedereen weer
op scherp gezet.
We zitten nu middenin de tijd van sinterklaas
en Kerst. Dit vind ik altijd een gezellige tijd op school.
Ik hoop dat ook u geniet van deze periode en ik wens u
een fijne decembermaand.
Irma Korpershoek
Directeur CBS De Adelaar
Koffie momentje na afloop van de maandopening.
Bijna elke maand is er een maandopening, verzorgd door een van de groepen.
De ouders, opa's, oma's, enz. van de kinderen van de groep die de opening
verzorgt, zijn van harte welkom om aanwezig te zijn bij de maandopening. Na
afloop is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te blijven drinken.

CBS De Adelaar
Locatieadres:
Heerenveenseweg 36
Wolvega
Postadres:
Postbus 51
8470 AB Wolvega
Telefoon:
0561-613817
E-mail:
cbsdeadelaar@tjongerwerven.nl

Jarigen december
1-dec
Kirsten Bron (groep 4)
7-dec
Milan Smale (groep 2)

9-dec
Marlies v/d/ Schuit (groep 5)
10-dec
Stan de Boer (groep 4)

11-dec
Dylan Siegersma (groep 7)

DinsdagMIDDAG 5 december zijn de leerlingen vrij
Dinsdagmiddag 5 december hebben de leerkrachten de 2e bijeenkomst van de
cursus 'Leergesprekken voeren en portfolioleren'. Alle kinderen zijn deze dag
vanaf 12.00 uur vrij.
Op 8 februari is de 3e bijeenkomst van deze cursus. Ook dan zijn de kinderen ’s
middags vrij.
Score eindtoets vorig schooljaar toch voldoende
Misschien kunt u zich herinneren dat we met de eindtoets vorig schooljaar boven
het landelijk gemiddelde scoorden, maar onvoldoende volgens de inspectienorm.
Als school hebben we ons hierover verbaasd. Dit hebben we aangegeven bij de
inspectie. Waarschijnlijk hebben meer scholen dit gedaan. De scores zijn herzien
en dit levert ons alsnog een voldoende op volgens de inspectienorm. U begrijpt
vast dat we hier enorm blij mee zijn!

Wesley Sloot (groep 1)
14-dec
Richard Hogeling (groep 5)
16-dec
Eva Mulder (groep 4)
17-dec
Femm Ketelaar (groep 1)
20-dec
Tara Rozenberg (groep 3)
24-dec
Juf Irma

Maandag Spaardag!
Elk schooljaar sparen we voor een goed doel. Het spaardoel voor dit jaar is is
vastgesteld door de leerlingenraad. Er is gekozen voor de Make-A-Wish
Foundation. De Make-A-Wish Foundation is een non-profitorganisatie die
wensen van kinderen met een levensbedreigende ziekte vervult. We hopen van
harte dat uw kind elke maandag een kleine bijdrage meeneemt voor dit goede
doel.

Agenda
1-dec
Maandopening groep 4/5
5-dec
Sinterklaas
5-dec
Studiemiddag Team,
leerlingen vanaf 12.00 vrij

12-dec
Vergadering MR

HGPD (Handelingsgerichte Procesdiagnostiek) gesprekken
Mij is gevraagd de ouder-info m.b.t. HGPD gesprekken door te sturen naar de
ouders. Deze mail heeft u vorige week ontvangen. Omdat het niet voor alle
ouders duidelijk is voor wie deze gesprekken zijn bedoeld, nog een toelichting.
HGPD gesprekken zijn in het kort gezegd gesprekken die preventief zijn bedoeld
om het ‘vastlopen’ van een leerling te voorkomen en de leerling van de juiste
onderwijsbehoefte te voorzien. Een voorbeeld: Nu gebeurt het soms dat
leerlingen in de onderbouw gedrags- en/of leerproblemen hebben. De leerkracht
kan dit wel aan en er wordt daarom geen (externe) hulp ingeschakeld. In de
bovenbouw kan het probleem zo escaleren, dat (externe) hulp misschien wel te
laat is. Wanneer je nu eerder, dus preventief, met elkaar in gesprek gaat om
samen vast te stellen wat op dat moment de onderwijsbehoeften van het kind
zijn, kan dat misschien latere problemen voorkomen.
Een 'zorgleerling' wordt door deze manier van werken een 'kansleerling'.

Lege batterijen en kledinginzameling
Heeft u lege batterijen? Gooi ze niet weg, school krijgt hier geld voor! U kunt ze
in de hiervoor bestemde bak deponeren. De bak staat in de hal van de school.
Ook blijven we kleding inzamelen. Uw zak(ken) met kleding e.d. kunt u in de
kleidingcontainer op het plein doen of onderaan de trap in school zetten.
Bedankt voor uw medewerking en bijdrage!

21-dec
Kerstviering
22-dec
Kinderen 's middags vrij

Voorleeswedstrijd
Zoals ieder jaar beginnen in oktober de voorrondes van de voorleeswedstrijd. De kinderen zoeken een boek
uit, maken hiervan een boekbespreking en verslag en dragen dit voor in de klas. Nadat alle kinderen van groep
7 en 8 aan de beurt zijn geweest, bleef een top drie over. Marit, Mallika en Roos mochten strijden tegen elkaar
om de nummer 1. De titel genaamd:
"Voorleeskampioen 2017/2018 van De Adelaar".
Het was enorm spannend en de meiden waren ontzettend
zenuwachtig. Het publiek bestond uit groep 5,6,7 en 8.
De jury bestond uit Meester Booij en Liza Zandhuis
(voorleeskampioen 2016/2017).
Zij kozen de kampioen uit. Het was een moeilijke beslissing
maar ze waren er snel over uit. Mallika Guptar mag zich
voorleeskampioen 2017/2018 van de Adelaar noemen.
Zij gaat de school vertegenwoordigen in de vervolgrondes.
Gefeliciteerd Mallika, je hebt het super gedaan.

Hulp gevraagd bij een klusje
Aan de muur van school wordt een frame geplaatst waaraan een banner bevestigd kan worden. Het is de
bedoeling dat Henk dit doet, maar het is niet praktisch om dit alleen te doen. Een of twee paar extra handen
hierbij zijn enorm welkom. Wie wil en kan op bijvoorbeeld een vrijdagmiddag of zaterdagmorgen een paar
uurtjes helpen het frame te plaatsen? Dag en tijd kan in overleg vastgesteld worden.
Spaaractie Fruit een lekkere buit!
Op school hebben wij een poster waarbij we kunnen sparen voor nieuwe ballen. Hiervoor is het de bedoeling
om kiwistickers te sparen. Deze stickers zijn te vinden op (Sun)Gold, Green en Organic kiwi's. Heeft u thuis
kiwi's met deze stickertjes, dan zou u ons erg blij maken met de stickers! Ze mogen in de keuken op de poster
geplakt worden. Deze actie loopt t/m 20 december a.s.

Leerlingenraad
Sinds vorig schooljaar hebben wij een leerlingenraad. Deze bestaat uit een aantal leerlingen en 1 leerkracht die
om de 6 weken bij elkaar komen. Dit jaar mogen wij deelnemen aan de leerlingenraad; Yashila, Anna Mare,
Sanne, Lucas, Isabelle, Sophie, Ursa, Sem en juf Lammy. Met elkaar bedenken wij ideeën en oplossingen om
onze school nog beter te maken. We hebben al een vergadering gehad. Zo hebben wij voor de zending een
goed doel bedacht. Maar ook hoe wij als leerlingenraad beter te vinden zijn, zo komt er in elke klas een
brievenbus waar onze klasgenoten voorstellen in kunnen doen. Deze gaan wij dan weer met de leerlingenraad
bespreken. Op de volgende vergadering gaan we het o.a. hebben over onze bibliotheek op school. Hoe we
deze goed kunnen laten werken en netjes houden. Wij hebben er heel veel zin in! Als leerlingenraad hopen wij
dat we goede plannen bedenken en uitwerken zodat het een mooi schooljaar wordt.
Met vriendelijke groet,
De leerlingenraad

De Schoolschrijver
Onze school doet dit schooljaar mee aan het project de Schoolschrijver.
De school wordt gekoppeld aan een kinderboekenschrijver. Op onze
school zal Derk Visser, schrijver van boeken als Patatje oorlog, Landjepik
en Prikkeldraad, komen. Deze schrijver zal gedurende tien weken elke
week een bezoek brengen aan de groepen 4, 5 en 6. Hij komt eind januari
een lessenserie geven over lezen en schrijven. De schoolschrijver zal zijn
liefde met de kinderen delen over verhalen lezen, creatief schrijven en ze
enthousiast maken voor de magie van taal. Door deze lessen kunnen de
kinderen o.a. hun taalvaardigheid, hun creativiteit en het probleemoplossend
vermogen verbeteren. Na deze lessenserie is het mogelijk dat uit
iedere groep 5 leerlingen mee gaan doen aan een Talentklas over lezen en
schrijven.

Stagiaires
Deze week zijn er drie stagiaires bij ons op school gestart. Maikel zal op woensdag en op nog een te bepalen
dag stage lopen in groep 1/2 als klassenassistent. Op woensdag en donderdag komt Amber van 11.15 uur tot
17.15 uur bij ons op school. Zij doet de opleiding facilitaire dienstverlening. Dit is dus geen onderwijsopleiding.
Op donderdagmiddag helpt zij in groep 1/2. Op woensdag en op de rest van de donderdag voert zij allerlei
klussen uit, zoals schoonmaken, kopiëren, dingen klaarzetten, enz. Op woensdagmiddag loop Stefan stage in
groep 4/5. Hij doet de opleiding sport en bewegen en zal in groep 4/5 de gymlessen gaan verzorgen.
Eerder dit schooljaar is Abby bij ons gestart. Zij doet de academische pabo en loopt op dit moment stage op de
dinsdag in groep 1/2. Na de kerstvakantie zal ze in groep 3 stage lopen.

Kerstviering
Op donderdagavond 21 december willen wij graag het kerstfeest vieren met de leerlingen en de ouders. Wilt u
deze datum alvast in de agenda noteren? Verder informatie en de uitnodiging zult u ontvangen in de week na
Sinterklaas.

Een hartelijke groet van
Team De Adelaar

