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Van de directie,
Morgen is het Koningsdag en begint de meivakantie. Voor de kinderen een
mooie en lange periode om even school los te laten en energie op te doen voor
de laatste periode van het jaar. Het team heeft nog enkele werkdagen binnen
deze vakantie, maar heeft ook zeker alle tijd om even op adem te komen.
Het lijkt nog ver weg, maar met het team zijn we gestart met de planning voor
volgend schooljaar. We hopen in de week na de meivakantie de groepsverdeling,
de formatie, het vakantierooster e.d. met de MR te bespreken, zodat we, na
goedkeuring van dit alles,
deze informatie met u kunnen delen.
Voor nu wil ik u een fijne vakantie wensen.
Op maandag 14 mei is de school weer open.
Een hartelijke groet,
Irma Korpershoek
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Jarigen mei
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.
De volgende maandopening is op 1 juni en wordt verzorgd door groep 3.

2-mei
Juf Gerjanne jarig
3-mei
Sander Krikke (groep 6)
7-mei
Fajèn Huitema (groep 2)
11-mei
Martijn Kwak (groep 6)
12-mei

Kris Rinsema (groep 5)
14-mei
Marion Hogeling (groep 2
17-mei
Jens de Boer (groep 7)

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.

18-mei
Fabian Kopmels (groep 3)

29-mei
Juf Sytske jarig

31-mei
Nikky Sloot (groep 3)

Formatie volgend schooljaar
Na de meivakantie gaat de formatie en groepsverdeling voor volgend jaar naar
de MR en wordt dan besproken. Wanneer de MR geen problemen ziet, wordt de
formatie en groepsverdeling aan de ouders bekend gemaakt. Wat al wel vast
staat, is dat Henny Dijkshoorn, de leerkracht van groep 1/2, mobiliteit heeft
aangevraagd en dat dit is toegekend. Dit houdt in dat Henny onze school gaat
verlaten en na de zomervakantie op De Wybrandischool in Oudehorne gaat
werken. Henny, alvast heel veel plezier en succes gewenst op je nieuwe school!
We gaan je missen!
Brenda Kamperveen, zal de uren van Henny bij ons op school gaan invullen. We
zijn blij om jou bij ons op school terug te zien Brenda! Welkom!

Agenda
27-apr
Koningsdag (vrije dag)
30-apr

Meivakantie t/m 11 mei
14-mei

OAC versieren zomer
Gezonde school
Onze school heeft het tweede vignet voor de ‘Gezonde School’ behaald. In 2017
behaalden wij het eerste vignet op het gebied van voeding en nu hebben wij het
vignet behaald voor het thema welbevinden. Met het vignet welbevinden laten wij
zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door
deskundigen. Een van de speerpunten hiervan is dat er op een structurele wijze
gewerkt wordt met een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de
leerlingen en ook dat deze ontwikkeling gevolgd wordt door de leerkrachten. Wij
zijn erg trots op dit behaalde resultaat!

15-mei

Praktisch verkeersex. gr. 8
16-mei

Schoolkorfbaltoernooi
21-mei

2e pinksterdag - vrij
22-mei

10min. gesprekken (facult.)
23-mei
Open inloopochtend
26-mei

Bazaar
28-mei

Schoolfotograaf
1-jun

Maandopening groep 3
5 t/m 8 jun

Avond4daagse
26-jun

Studiedag team. Leerl. Vrij
27-jun

Schoolfotograaf
Maandag 28 mei zal de schoolfotograaf langs komen bij ons op school.
Er zullen die dag pasfoto’s en groepsfoto’s worden gemaakt.
De kleding mag op die dag vrolijk en kleurrijk zijn.
Er wordt gestart om 8.15 uur met de broertjes en
zusjes die (nog) niet bij ons op school zitten. Zorgt
u ervoor dat u op tijd bent?
Inzameling kleding en lege batterijen
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
kledingcontainer op het plein doen of onderaan de trap in school zetten. Bedankt
voor uw medewerking en bijdrage!
In de meivakantie is de kledingcontainer op slot.

Schoonmaakavond L t/m Z

Avondvierdaagse
De avondvierdaagse vindt dit jaar plaats van 5 juni t/m 8 juni. Net zoals vorig jaar zal de school dit niet
organiseren.
Vorig jaar heeft een aantal ouders vanuit de ouder activiteiten commissie het initiatief genomen om de
inschrijving op zich te nemen en de kinderen toch als een groep mee te laten lopen.
Doordat dit organisatorisch nogal veel met zich mee brengt heeft de oac ervoor gekozen dit niet weer te doen
en de gehele opgave voor de avondvierdaagse over te laten aan de ouders en kinderen zelf.
U kunt uw kind opgeven via de organisatie van de avondvierdaagse. Dit kunt u doen als individu, maar ook als
groep die bestaat uit tenminste 10 personen plus een begeleider(ster)
De inschrijving vindt plaats op woensdagmiddag 31 mei a.s. van 14.00 uur – 17.00 uur in de kantine van FC
Wolvega aan de Kruistraat. Voor meer informatie kunt u terecht op www.avondvierdaagsewolvega.nl

23 mei open inloopochtend
Op 23 mei is er weer een open inloopochtend in groep 1 en 2. Deze keer staan de deuren open van 10.00 12.00 uur. Iedereen is welkom, maar de ochtend is vooral bedoeld voor ouders die op zoek zijn naar een
(nieuwe) school voor hun kind(eren).
De koffie en thee staat klaar en voor belangstellenden is er een
rondleiding door de school.
Kent u iemand in de buurt die op zoek is
naar een school voor hun kind, wilt u hen
dan attenderen op deze ochtend?
Mocht u mensen weten die belangstelling
hebben, maar niet op 23 mei kunnen komen, dan
zijn ze natuurlijk altijd op een ander moment
welkom.

Bazaar 2018
Zaterdag 26 mei wordt de jaarlijkse bazaar weer gehouden op onze school. Het is van 16.00-19.00 uur. Er zijn
allerlei leuke activiteiten/spelletjes te doen voor de kinderen. Ook is er eten en drinken te koop. Het geld dat
wordt opgehaald is voor een goed doel voor de school. Ieder jaar is er een ander thema. Het thema van dit jaar
houden we nog even geheim.….
We zijn op zoek naar vaders /moeders, oudere broers /zussen die deze dag kunnen helpen bij de spelletjes,
maar ook bij het klaarzetten overdag.
U kunt zich opgeven bij Gerda Hogeling (moeder van Marion gr. 1 en Richard gr. 5)

Wij zoeken ouders die willen helpen
Wanneer uw kind naar school gaat wilt u graag dat de school er leuk en gezellig uitziet, er activiteiten bedacht
worden en er leuke dingen worden gedaan.
Hier zijn we al druk mee bezig maar we komen handen tekort.
Wij zoeken ouders die creatief zijn, leuke ideeën hebben en deze willen uitvoeren en leuke activiteiten kunnen
bedenken, met andere woorden we zoeken u.
Vele handen maken licht werk. Wanneer er veel ouders zijn wordt er een roulatiesysteem gemaakt, zodat u
niet elke keer hoeft te helpen.
Waar moet u o.a. aan denken:
• Versieren in de hallen in verschillende thema’s.
• Leuke ideeën in de onderbouw en bovenbouw
• Activiteiten behorend bij het thema
Lijkt dit u leuk? Geeft u zich nu op bij:
Lianne Bovenkamp ( moeder van Ruben gr.5 )
Daniëlle Versteeg ( leerkracht groep 7/8)
Savita Sloot ( moeder van Wesley gr 2 en Nikky gr.3 )
Wij hopen op vele aanmeldingen
Met vriendelijke groet,
Ouderactiviteiten commissie
Fijne meivakantie en een hartelijke groet van team CBS De Adelaar

(Vergeet u niet door te scrollen naar de bijlage?)

Bijlage
PINKSTERFEEST 316 - 18 t/m 21 mei 2018
Van 18 t/m 21 mei wordt aan Ald Duerswâld te Wijnjewoude de tweede editie van Pinksterfeest 316 gehouden.
Het thema is dit jaar: 'IK BEN'! Jezus zegt dat Hij het brood is dat Leven geeft. Hij zegt: "Wie bij Mij komt zal
geen honger meer hebben en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst hebben."
Er is een afwisselend programma voor jong en oud. Terwijl papa en mama luisteren naar een spreker in de
grote tent is er voor de kinderen een eigen tent vol met verhalen, spellen, knutselen, zingen en nog veel meer.
Kom jij ook?
En hebben jullie een tent, caravan of camper, dan is het ook mogelijk op het hele weekend te logeren op het
kampeerterrein van het Pinksterfeest-terrein. Dan hoef je helemaal niets te missen van het feest. Het wordt
vast heel gezellig.
Op www.pinksterfeest316.nl vind je het hele programma.

