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Van de directie,
Terwijl ik dit stukje schrijf, hoor ik uit verschillende lokalen kerstliedjes klinken die
door de kinderen worden gezongen. Ik heb even om het hoekje gekeken door de
ramen. Er wordt druk geoefend voor de kerstviering van vanavond. Het plezier is
niet alleen van de kindergezichten af te lezen, maar ook de leerkrachten
genieten zichtbaar. Wat een feest om naar te kijken. Dit belooft een mooie
kerstviering te worden. Ik hoop dat alle ouders in de gelegenheid zijn om een van
de mooiste feesten, het kerstfeest, samen met de kinderen, teamleden en
andere ouders te vieren.
Zelf ben ik dit jaar bij de kerstviering op De Pream in
De Knipe. Waarschijnlijk tref ik u dan ik niet meer
voor de vakantie. Ik wil u dan ook alvast een fijne
vakantie wensen, met daarin heel mooie en
gezegende kerstdagen en een gezellige
jaarwisseling.
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.
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Jarigen januari
1-jan
Juf Henny

Loïs Westerveen (groep 1)
3-jan
Calving Wang (groep 8)
5-jan
Sieger Krikke (groep 2)

16-jan
Iris Fledderus (groep 5)
Christian Bathoorn (groep 1)
24-jan
Juf Lammie
25-jan
Juf Joke

27-jan
Aankondiging afschermen foto's op de website
Lea Groen (groep 1)
Vanaf april 2018 gaan er strenge regels gelden voor het gebruik van foto’s op
sociale media. We zijn daarom genoodzaakt een deel van de website af te
schermen. De berichten onder het tabblad "groepen", waar ook de meeste foto's
worden geplaatst, zullen dan niet meer direct zichtbaar zijn. U krijgt half januari
via de e-mail de inloggegevens hiervoor toegezonden. Om de site aantrekkelijk
te houden, plaatsen we nog wel wat meer algemene foto’s.

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
15-jan
Schoonmaakavond A t/m K
15-jan
Info avond VO ouders gr. 8
17-jan
Ouderavond groep 4/5

Kanjerschool
Onze school gebruikt de methode Vreedzame School als programma voor
sociale competenties en democratisch burgerschap. Officieel zijn we geen
Vreedzame School. Het team heeft met elkaar overlegd of iedereen wel kan
werken met deze methode of dat een andere lesmethode misschien wenselijk is.
De meerderheid kiest voor een andere methode.
Er is gekozen om Kanjerschool te worden en te gaan werken met de
Kanjertraining. Kernwoorden bij deze training zijn vertrouwen, veiligheid, rust en
wederzijds respect. We kiezen voor deze methode omdat we dit een goede en
bruikbare methode vinden. Een andere reden is het product KanVAS, het digitale
Kanjer Volg- en Adviessysteem, behorend bij De Kanjertraining. Dit systeem
bestaat onder andere uit een sociogram, een leerlingenvragenlijst, een
docentvragenlijst
en een breed scala aan pedagogische
adviezen. Het hele team zal in het nieuwe
schooljaar een scholing volgen,
zodat iedereen de licentie Kanjertrainer
krijgt en we door de hele school een
doorgaande lijn hebben. Tegen die tijd
ontvangt u meer informatie over de
Kanjertraining en over wat dit inhoudt
voor onze leerlingen, leerkrachten en ouders.

Interventietraining voor groep 4/5
De ouders, leerlingen en leerkrachten van groep 4/5 hebben in januari een
interventietraining, o.l.v. Gerard Weide van de Stichting Kanjertraining. De
directeur en IB'er zullen bij deze training aanwezig zijn. Deze training is de start
van de Kanjertraining in groep 4/5. De leerkrachten van deze groep zijn dan al
gestart met de scholing om de kanjerlicentie te behalen.

18-jan
Kanjerdag groep 4/5
22-jan
Start toetsweken
8-feb
Open inloopochtend gr. 1/2

Open inloopochtenden/open dag
Dit schooljaar is er voor gekozen om 3x een open inloopochtend te organiseren in groep 1/2. Deze ochtend is
vooral bedoeld voor ouders die op zoek zijn naar een school voor hun kind(eren). De ervaring is dat deze
ochtenden beter worden bezocht dan een open dag. Op een open dag zien we vooral ouders, opa's, oma's,
buren, enz. van de kinderen die bij ons op school zitten. Dit schooljaar zal er geen open dag zijn. Natuurlijk
willen we wel die belangstellende ouders, opa's, oma's, buren e.d. laten zien wat we bij ons op school doen. Bij
de maandopeneningen en bij sommige 'tjong®talentgroepen gebeurt dit al. Voor de zomervakantie zal er in
elke groep minstens 1x een inloop zijn voor belangstellenden, een soort open dag voor de betreffende groep.
U wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht.
De eerstvolgende open inloopochtend in groep 1/2 is op
8 februari van 10.00 uur tot 12.00 uur. De laatste inloopochtend
van dit schooljaar is op 23 mei. Kent u iemand die
op zoek is naar een school voor zijn/haar kind? Wilt u
hem/haar dan a.u.b. attenderen op deze data?

Goed nieuws over Stephanie!
Stephanie heeft al twee jaar leukemie. Ze probeerde deze twee jaar zoveel mogelijk op school te zijn om lekker
te leren en spelen met de klasgenootjes. Onlangs kregen Stephanie en haar ouders het goede nieuws te horen
dat de leukemie uit haar lichaam is.
Wat een opluchting en wat heeft Stephanie zich dapper
door al die kuren geslagen. Iedere vrijdag was ze niet
op school aanwezig omdat ze naar het UMCG moest.
Het komende jaar zullen de chemokuren wel doorgaan
om te voorkomen dat de leukemie terug komt. Gelukkig
hoeft Stephanie niet meer iedere vrijdag naar het
ziekenhuis maar nog maar één keer in de drie weken.
Op de foto is te zien dat Stephanie haar Kanjerketting
aan de kinderen laat zien. De Kanjerketting is een
beloningssysteem voor kinderen met kanker. Iedere
kraal staat voor een bepaalde behandeling,
een bepaald onderzoek of een speciale gebeurtenis.
Zo zijn er kralen voor een chemokuur, een spoedopname, een ontzettende rotdag en haarverlies. De ketting
van Stephanie heeft inmiddels een enorme lengte. We zijn allemaal erg trots op deze kanjer!

Informatie avond voor groep 8
Ieder jaar organiseren wij met CBS de Wegwijzer de informatieavond voor het voortgezet onderwijs.
Dit jaar zal deze avond plaatsvinden op 15 januari in het gebouw van De Wegwijzer.
De vertegenwoordigers van het Terra College en het Linde College zullen er dan zijn om u van informatie te
voorzien.
Zet u deze datum vast in de agenda?
Na de kerstvakantie krijgt u de uitnodiging per mail.
Frank & Daniëlle

15 januari schoonmaakavond
Op 15 januari is de 1e schoonmaakavond van dit schooljaar. Zoals u al in de informatiekalender hebt kunnen
lezen, is er 2x per schooljaar een schoonmaakavond en worden alle ouders gevraagd een keer te komen
helpen.

Op 15 januari vragen we de ouders waarvan de achternaam van de kinderen begint met een van de letters A
t/m K om te komen helpen. Na de kerstvakantie ontvangt u nadere informatie. Wilt u de datum alvast in uw
agenda zetten?
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!
In de kerstvakantie is de kledingcontainer op slot.

Het team van CBS De Adelaar
wenst u goede kerstdagen,
een gezond en liefdevol 2018
en een fijne vakantie!

A.u.b. naar beneden scrollen voor bijlagen.

Bijlagen

Aanmelden tot uiterlijk 27 dec. 2017 bij:
De Kluners Drachten, secretaris@kluners.nl, 06-41869881
Kindpakket: Vergoedingen voor sport, muziekles, schoolreisje of verjaardag

