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Van de directie,
De griep is weer in het land. Enorm jammer dat sommige kinderen en ouders
hierdoor niet bij de kerstviering kunnen zijn. Ik wens hen allen van harte
beterschap. Zelf kwakkel ik ook wat met mijn gezondheid en ben ik afgelopen
week nauwelijks op school geweest. Thuis de mail verwerken, de nieuwsbrief
maken, een telefoontje plegen en heel af en toe toch even op school om het
hoekje kijken. En vanavond hoop ik aanwezig te zijn bij de kerstviering. Veel
onderwijs mensen werken toch door als ze ziek zijn en willen er niet aan
toegeven om even in de rust te gaan. Tot die groep schijn ik ook te horen.
Hopelijk geeft de kerstvakantie mij voldoende energie om daarna weer goed te
kunnen starten en u allen weer te ontmoeten.
Volgende week is het kerst. Een feest van het licht, een feest van liefde, een
feest van de hoop. Helaas zijn er ouders en leerlingen
die nu iets heel anders aan het hoofd hebben dan het
vieren van een feest. Toch wens en hoop ik dat ook zij
een lichtje zien in deze donkere dagen.
Ik wens iedereen fijne en gezegende kerstdagen.

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

Jarigen Januari
1-jan

Irma Korpershoek

Loïs Westerveen (groep 1)
5-jan

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 dinsdag 15 januari
en wordt verzorgd door groep 3.

Maandag Spaardag!
Elk schooljaar sparen we voor een goed doel. Het spaardoel voor dit jaar is
Warchild en is vastgesteld door de leerlingenraad. We hopen van harte dat uw
kind elke maandag een kleine bijdrage meeneemt voor het goede doel.

Sieger Krikke (groep 3)
10-jan
Marlijn Postma (groep 1)
12-jan
Juf Iris
16-jan
Christiaan Bathoorn (groep 1)
Iris Fledderus (groep 6)
18-jan
Kay Schoemaker (groep 1)
24-jan
Juf Lammy
25-jan
Juf Joke
27-jan
Lea Groen (groep 1)

Welkom op school
Bij ons op CBS de Adelaar hebben we Araminte en Faelan v/d Sande mogen
verwelkomen. Araminte zit in groep 6 en Faelan in groep 4. Welkom op De
Adelaar. We wensen jullie een fijne tijd bij ons op school.

Agenda

24-dec
Kerstvakantie t/m 04-01-2019
7-jan
Decoteam versieren winter
10-jan
Studiedag team: leerlingen vrij
14-jan
Studiedag team: leerlingen vrij

Ouderbijdrage
Gedurende het schooljaar wordt een aantal feesten en activiteiten georganiseerd
die voor de kinderen heel waardevol zijn, maar waarvoor de school geen
financiering krijgt uit de rijksvergoeding. Denk hierbij aan feesten zoals
sinterklaas, kerst, ouderavonden, maar ook aan schoolontbijt, sportactiviteiten,
excursies, versieringen in de
school, e.d.
De ouderbijdrage is bedoeld voor financiering
van deze activiteiten. Zonder de ouderbijdrage
zouden deze activiteiten eenvoudig niet mogelijk
zijn. Het bedrag van de ouderbijdrage is in
samenspraak met de MR vastgesteld op €25,per leerling.

15-jan
Maandopening groep 3
18-jan
Doedag Lindecollege groep 8
21-jan
Schoonmaakavond A t/m K
24-jan
Open inloopochtend groep 1/2

24-jan
Bezoek velchtmuseum gr. 7
31-jan

Bezoek velchtmuseum gr. 8
29-jan
Praktijkdag Kanjertraining

Wanneer u een machtiging hebt gegeven voor
automatische betaling van de ouderbijdrage, zal
dit bedrag eind januari worden afgeschreven.
Heeft u geen machtiging gegeven om de ouderbijdrage automatisch af te
schrijven, wilt u dan a.u.b. het volledige bedrag in de maand januari van
2019 overmaken op rekeningnummer NL07RABO0152865624, o.v.v.
ouderbijdrage 2018-2019 en de naam (namen) van uw kind(eren).
Dank u wel voor uw bijdrage.
7 januari Open spreekuur Schoolmaatschappelijk werk op CBS De Adelaar
Zoals u al in de nieuwsbrief van november heeft kunnen lezen is Wemanda Teunissen werkzaam voor de
gemeente Weststellingwerf binnen het gebiedsteam Noordwolde en Wolvega. Haar specialisatie is
Schoolmaatschappelijk Werk en in deze functie is zij aan onze school verbonden. Op 7 januari heeft
Wemanda weer van 8.15 uur tot 9.15 uur open spreekuur. Zij zit dan in het voormalige IB kantoor. (Het
kantoor tussen de groepen 7 en 8.) De overige data voor dit schooljaar zijn:
4 februari
4 maart
1 april
6 mei
3 juni
1 juli.

Schoonmaakavond 21 januari
Op 21 januari is de 1e schoonmaakavond van dit schooljaar. Net als vorig schooljaar is er ook dit schooljaar 2x
een schoonmaakavond en worden alle ouders gevraagd een keer te komen helpen.

Op 21 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?

Open inloopochtend groep 1/2
Op 24 januari is er weer open inloopochtend in groep 1/2. Deze ochtend is vooral bedoeld voor
ouders/verzorgers die op zoek zijn naar een (nieuwe) school voor hun kind(eren). Maar ook anderen zijn
welkom om een kijkje in de groep te nemen. De inloopochtend is van 10.00 uur tot 12.00 uur en is geheel
vrijblijvend. En natuurlijk zal de koffie en thee niet ontbreken. De deur staat voor u open
Weet u iemand die op zoek is of gaat naar een passende basisschool, dan zouden we het fijn vinden dat u
onze school noemt en verwijst naar de open inloopochtend.
De overige data van de open inloopochtenden zijn 10 april en 20 juni.

Bazaar 2019
De kerstvakantie staat voor de deur, maar wij willen jullie alvast informeren over de bazaar 2019. De
bazaarcommissie is al weer bezig met de invulling voor het komende jaar. Wij willen natuurlijk dat iedereen
komt.
De bazaar is dit jaar op 25 mei 2019. Noteer deze datum alvast in de agenda.
De invulling van de bazaar staat nog open dus heb je ideeën, suggesties of wil je graag meehelpen? Neem
dan contact op met de bazaarcommissie.
Groet van de bazaarcommissie:
Chantal, Grietje, Marlies en Hillie
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!

Bereikbaarheid school en teamleden
Wanneer u uw kind wilt afmelden vanwege ziekte, kunt u dit het beste telefonisch doen tussen 8.00 uur en 8.15
uur. Dit via het telefoonnummer van school: 0561-613817. Ook wanneer uw kind onverwacht later komt,
vragen we u naar school te bellen om dit doorgeven.
De mail die naar cbsdeadelaar@tjongerwerven.nl wordt gestuurd, wordt normaliter gelezen op maandag t/m
donderdag. Behalve bij afwezigheid van de directeur op die dagen, door bijvoorbeeld studie of
overlegmomenten. Het is dan ook niet verstandig om een afmelding via de mail te versturen. Het kan zijn dat
deze te laat wordt gelezen en dat de leerkracht van uw kind dan niet op de hoogte is van het niet of later
komen.
Een mail met een vraag naar een leerkracht sturen is mogelijk. De mailadressen staan in de
informatiekalender. Ook hierbij geldt dat de mail normaliter alleen wordt gelezen op de werkdagen van de
betreffende leerkracht en dat deze mailadressen niet gebruikt moeten worden om uw kind 's morgens af te
melden.
Wanneer u een afspraak wilt inplannen met een leerkracht of de directeur kan dat telefonisch via de
schooltelefoon, of bij minder dringende zaken via de mail.
Het gebeurt nu dat teamleden op hun vrije dag, 's avonds of in het
weekend een telefoontje of een Whatsapp berichtje krijgen van ouders,
met vragen of opmerkingen met betrekking tot school. Dat is niet de
bedoeling, ook de teamleden van De Adelaar willen graag werk en
privé gescheiden houden. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Veerkieker
CBS De Adelaar doet mee met het project Veerkieker (Verrekijker in het Stellingwerfs). Bij dit schoolbreed
heemkunde-project voor alle basisscholen in zowel Oost- als Weststellingwerf wordt het aanbod van de
regionale erfgoedinstellingen verbonden met dat van (lokale) kunstenaars. Sommige groepen maken hierbij
een uitstapje waarbij uw hulp nodig is voor begeleiding en/of vervoer. De leerkrachten van de groepen zullen
de organisatie hiervan op zich nemen. Omdat de eerste uitstapjes al in januari zijn, vragen we nu alvast hulp
voor groep 7 en 8. Zij gaan beelden maken
in het Vlechtmuseum in Noordwolde.
Groep 7 gaat op 24 januari van 9.00 uur tot 12.00 uur,
groep 8 op 31 januari van 9.00 uur tot 12.00 uur.
Bent u beschikbaar om te rijden en te begeleiden,
wilt u dit dan alvast doorgeven aan de betreffende
leerkrachten?
Dank u wel hiervoor.

Kerstvakantie
Na de drukke decembermaand, is het tijd voor vakantie. Voor de leerlingen van groep 1/2 begint de
kerstvakantie na de viering van donderdagavond. De leerlingen van groep 3 t/m 8 komen vrijdagmorgen nog
op school en zijn vanaf 12.00 uur vrij.
Op maandag 7 januari zien we graag iedereen weer terug.

a.u.b. doorscrollen naar de volgende bladzij

Het team van CBS De Adelaar
wenst u goede kerstdagen,
een gezond en liefdevol 2019
en een fijne vakantie!

