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Van de directie,
De voorjaarsvakantie staat voor de deur. Na een periode van hard werken, is dit
voor de kinderen en leerkrachten weer even een welverdiend rustmoment. Want
hard gewerkt is er zeker. De leerlingen hebben toetsen gemaakt, nieuwe doelen
gesteld (bij het 'tjong®talent), de meccanoid in elkaar gezet, leergesprekken
gevoerd, enz. De leerkrachten hebben hierbij gecoacht, instructie gegeven,
geluisterd, cursussen en trainingen gevolgd, vergaderd, lessen voorbereid en ga
zo maar door. En ook veel ouders hebben zich de afgelopen periode weer op
allerlei manieren ingezet om de school, de kinderen en de leerkrachten te
helpen.
We hebben weer veel bereikt met elkaar.
Collega's, kinderen en ouders, enorm bedankt voor de
afgelopen periode. Samen maken we van De Adelaar
een fantastische school!
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Jarigen februari

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 wordt verzorgd door groep 7/8 op 12 maart.

5-mrt
Jens Bruinsma (groep 2)
6-mrt
Floor Kopmels (groep 6)
7-mrt
Matthijs Bathoorn (groep 5)
10-mrt

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.

Jayden Schuurman (gr. 1)
12-mrt
Juf Daniëlle
15-mrt
Naud Wassenaar (groep 3)
16-mrt
Stephanie Ubels (groep 3)
Eliza Michael v Aalst (gr. 7)
Jonathan van Aalst (gr. 7)
21-mrt
Nathan Bakker (groep 4/5)

Kanjertraining
In januari hebben Gerjanne en Hennie, de leerkrachten van groep 4/5, een
cursus gevolgd bij de stichting Kanjertraining. In groep 4/5 hebben we een
speciale Kanjerdag gehad en vanaf dat moment krijgt deze groep lessen
kanjertraining. Zoals eerder in de nieuwsbrief is vermeld, zullen alle leerkrachten
in september de Kanjertraining volgen en zullen we Kanjerschool worden. We
stappen dan af van de methode Vreedzame School. Omdat we ervaren dat het
effect van de kanjerlessen heel positief is, zijn we in alle groepen alvast
begonnen met de uitleg van de petten en het gedrag dat daarbij hoort. Dit
gebeurt a.d.h.v. het boek Het Kleine Kanjerboek: Max en het dorp. Volgend
schooljaar is samen met de stichting Kanjertraining een ouderavond gepland (27
september), zodat u als ouder goed op de hoogte wordt gebracht van wat de
Kanjertraining inhoudt.

Agenda
t/m 2 maart
Voorjaarsvakantie
12-mrt
Maandopening groep 7/8
28-mrt
Grote Rekendag
30-mrt

Goede vrijdag (vrije dag)
2-apr

2e paasdag (vrije dag)

KSG dienst en spaardoosje
Afgelopen zondag hebben we een prachtige KSG dienst gehad in de Ichtus kerk.
Een mooie dienst om op terug te kijken. Tijdens deze dienst zijn er spaardoosjes
uitgedeeld om tijdens de 40-dagentijd te sparen voor een goed doel. Meer over
de KSG dienst en het project staat te lezen in de bijlage van deze nieuwsbrief.

Actie paaseitjes
Geachte ouder(s), verzorger(s),
Wij willen het plein nog mooier maken dan dat het nu al is en hiervoor hebben
we geld nodig.
Dit lukt niet zonder u als ouder en daarom hebben wij als ouderactiviteiten
commissie een lekkere actie bedacht.
Wat is de bedoeling:
U krijgt per gezin 8 zakjes met paaseitjes mee naar huis,
deze zakjes kosten € 1,50 per stuk.
De kinderen hebben vanaf 14 maart tot 26 maart om de paaseitjes te verkopen.
Maandag 26 maart stopt deze actie.
De kinderen kunnen het geld in een dichte envelop, voorzien van naam en
bedrag inleveren bij de eigen leerkracht.
Wij hopen op een geslaagde paaseitjes actie.
Veel succes!
Met vriendelijke groet,
De Ouderactiviteiten commissie

Wij zoeken ouders
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
De voorleeswedstrijd
Dinsdag 13 februari mocht Mallika Guptar de school vertegenwoordigen
als voorleeskampioen. Er waren deze avond negen lezers waarvan er
vier werden uitgekozen om door te gaan.
Mallika las een geweldig fragment voor en dit deed ze echt grandioos.
De jury was onder de indruk. Van de jury mocht Mallika zeker door
naar de volgende ronde.
De volgende ronde zal zijn op maandag 12 maart.
Mallika mag dan nog een keer haar fragment voor lezen en
de strijd aangaan voor de volgende ronde. Eerst mag ze
genieten van deze overwinning.
Van harte gefeliciteerd Mallika!

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
kledingcontainer op het plein doen of onderaan de trap in school zetten.
Bedankt voor uw medewerking en bijdrage!
In de voorjaarsvakantie is de kledingcontainer op slot.

De grote rekendag op 29 maart 2018
Ook dit jaar doen we weer mee met De Grote Rekendag. Dit is een dag waarin het gaat om reken wiskundige
aspecten voor de kinderen. Het thema van dit jaar is: “De school als pakhuis”.
Wij hebben een aantal dingen nodig per groep zoals:
Groep 1 en 2
• Verhuisdozen
• Bananendozen
• Schoenendozen
• Wc rollen
Groep 3 en 4
• Dozen van hetzelfde formaat
• Wc rollen
Groep 5 en 6
• Verhuisdozen
• Schoenendoos
• Keukenweegschalen
Groep 7 en 8
• Verhuisdozen
• Verschillende soorten dozen
• Personenweegschalen
Heeft u dingen van dit lijstje, zou u dit dan mee willen nemen naar school. Dit mag na de voorjaarsvakantie.
Wanneer het gaat om een personenweegschaal/keukenweegschaal begrijpen we dat dit maandag 27 maart
wordt afgegeven.

Groep 7/8 en de Meccanoid robot
Begin van dit jaar hebben alle scholen een bouwpakket gekregen, wij als school dus ook. D.m.v. een
sollicitatiebrief konden de kinderen zich aanmelden om te bouwen. We kregen negen enthousiaste brieven en
de keuze was erg moeilijk. Daarom hebben we alle negen kinderen laten meewerken aan het bouwen van
deze robot.
Afgelopen week was de robot ook af en werd er al geëxperimenteerd met het programmeren. De leerlingen
hebben een mooi filmpje gemaakt en de robot is gepresenteerd in groep 7 en 8 .
woensdag 21 februari was er een speciaal event genaamd EDU Robotics in Leeuwarden waar de kinderen
heen mochten om de robot te laten zien. André Kuipers wa hier ook bij aanwezig. De kinderen hebben een
geweldige ochtend gehad.
De robot wordt na de vakantie gepresenteerd in de andere klassen zodat alle kinderen de robot kunnen zien.
Verschillende kinderen hebben een stukje geschreven over het event. Deze zijn op de volgende bladzijde te
lezen.

EDU robot
Negen kinderen uit groep 7/8 gingen woensdag 21 februari naar EDU robot. Bij aankomst moesten ze de robot
op het podium zetten. Er stonden wel 125 robots! Het licht ging uit en alle robot ogen gingen aan. Het was net
een robot invasie! Toen gingen we een robot dans doen. Later kwam Anderé Kuipers. Hij ging vertellen over
wetenschap en techniek en vertellen over zijn ruimtereizen. Je kon een vlog maken over hoe de robot werd
gebouwd en de vlog opsturen. Dat hebben wij ook gedaan maar wij vielen jammer genoeg niet in de prijzen.
Na de prijs uitreiking mochten we onze robot weer ophalen en gingen we naar een hal waar allemaal leuke
dingen te doen waren. Zoals een hololens. Een digitale bril waarbij je in je eigen omgeving dieren en mensen
zagen die er eigenlijk niet waren. Je kon ook met een 3D pen coole dingen maken zoals een minion, ring, snor,
bril enz. Je kon ook je eigen gewicht meten op een andere planeet, een vliegtuig maken, dingen met
sciencefiction pistolen doen, met kleine robots werken van alles! Wij gingen natuurlijk ook nog met onze robot
(Meccanoit 2.0 XL) spelen. Wij waren allemaal positief over het robot evenement en waren super trots op
iedereen en de robot. Zonder elkaar lukte het niet om de robot ( Meccanoit 2.0 XL) in elkaar te zetten en te
programmeren. Bedankt voor jullie inzet!
Met vriendelijke groet
Mallika, Yashila en Anna mare

Robot beurs leeuwarden
Bij de robotbeurs was het heel erg leuk. We gingen eerst de robot op een podium zetten bij alle andere robots.
We gingen zitten en er kwam een presentatie, alle robots werden in een keer aan gezet en dat zag er heel erg
cool uit. André Kuipers kwam ook een presentatie geven. Na de presentatie werden de winnaars van de vlog
bekend gemaakt ( helaas hadden wij niet gewonnen). De drie winnaars kregen een meet en greet met Andre
Kuipers. Na de prijsuitreiking mochten we kijken bij allemaal techniek kraampjes, dat was heel erg leuk en
leerzaam.
Toen was het helaas al weer voorbij en moesten
we helaas naar huis.
Luuk

Een hartelijke groet van team CBS De Adelaar

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

Bijlagen
Activiteiten Buurtsportwerk

Help Pake en Beppe de vakantie door!
In de voorjaarsvakantie organiseert Museumfederatie Fryslân samen met Friese musea en archieven voor de 17e keer
‘Help pake en beppe de vakantie door!’. Vanaf dinsdag 27 februari tot en met vrijdag 2 maart 2018 worden er volop
leuke en leerzame activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Ook Museum ’t Kiekhuus doet mee. Kinderen tot en met
12 jaar hebben gratis toegang op vertoon van hun pake, beppe of een andere volwassene. Thema dit jaar is ‘Typisch
Fries’.
Mit Pake en Beppe naor ‘t Kiekhuus
Museum ’t Kiekhuus heeft een oude kruidenierswinkel, een echt bakkerswinkeltje en een oud schooltje uit de tijd dat
Pake en Beppe nog kinderen waren. In dat schooltje is er elke dag om 13:30 en om 15:00 uur een Stellingwarver les,
hierna ga je “nussieszuken” in het museum en mag je een inktlap maken. De inktlap gebruik je daarna bij het schrijven
met een echte kroontjespen en inkt. Je moet je wel even van te voren opgeven, want vol is vol.
De Stellingwarver les is samengesteld door de Stellingwarver Schrieversronte.
Openingstijden: 27 febr t/m 02 maart 13:30 – 17:00 uur
Grindweg 35, Wolvega www.kiekhuus.nl

Terugblik KSG dienst en spaardoosje.
Zondag 18 februari was de K(erk)-S(chool)-G(ezins)dienst in de Ichtuskerk. Wat een mooie dienst voor een
hele volle kerk. Fantastisch dat jullie met zoveel aanwezig waren. Thema was “We gaan voor Go(u)d”. Over de
Olympische Spelen en geloven. Bij de Olympische Spelen hebben de sporters een doel: Olympisch Goud
winnen, maar er is maar 1 die die medaille kan winnen. In het geloof is er voor iedereen een 1e prijs: het
eeuwig leven. In een sketch liet Jelle Klaas Faber (de tweelingbroer van ds. Klaas Jelle) zien hoe hard je moet
trainen en hoe moeilijk het is om een heerlijke tompouce af te slaan en hoe moeilijk het is om niet mee te gaan
naar een concert van K3 waar je groot fan van bent. Je moet er veel over hebben om te winnen. Er werd door
leerlingen, ouders, leerkrachten van CBS De Adelaar en Cbs De Wegwijzer meegewerkt aan deze dienst. Heel
hartelijk dank daar voor! Voor wie er niet bij kon zijn, de dienst is terug te kijken op www.kerkdienstgemist.nl
Na afloop van de dienst hebben alle kinderen een medaille mee gekregen en een spaardoosje. Het was ook de
1e zondag van de 40-dagentijd. En in de 40 dagentijd is er een spaarproject. Dit jaar is de opbrengst voor
kansarme kinderen in Roemenië. In de komende meivakantie gaat er een groep jongeren met begeleiders uit
naar Remeti, in Roemenië. De groep doet verschillende acties om geld te verzamelen voor dit project en ze
betalen allemaal een eigen bijdrage voor reis en verblijf.
In het Westen van Roemenië – Transsylvanië – kennen wij een bijzondere stichting: Christian Endeavour.
Deze stichting heeft haar werkgebied in de arme wijken van de stad Oradea (200.000 inwoners). Ouderen,
gehandicapten, sociaal zwakke gezinnen, verslaafden, kortom kwetsbare mensen worden hier vanuit een
professionele sociaal maatschappelijke basis geholpen. Helaas is het zo dat armoe nooit op zichzelf staat. Het
isoleert mensen en dus ook kinderen. Ze worden geconfronteerd met een uitzichtloze situatie waar
drankmisbruik is. Naast hulp het jaarrond en kinderwerk, biedt deze stichting kansarme kinderen de
mogelijkheid een week met vakantie te gaan in het kamp Mahanaïm – fraai gelegen op 700 meter hoogte in
een uitloper van de Karpaten.
In de kinderkampen die in Mahanaïm gehouden worden, krijgen deze kinderen de week van hun leven. Uit de
sleur! Maar ook: tanden leren poetsen, zien dat het leven anders kan. Juist in zo’n week krijgen kinderen soms
werkelijk een ander leven. In het Juliahuis in Oradea kunnen ze verder. En zo krijgen ze de kans permanent uit
de sleur en isolatie te stappen: een ander leven.
In 2016 is vanuit Aldeboarn en Wolvega een groep jongeren en volwassenen aan het werk geweest om
dringende renovatie uit te voeren aan het bijzonder eenvoudige kamphuis Mahanaïm. Met het ingezamelde
geld kon tevens het afgeschreven jongenshuis vervangen worden door een nieuw.
Wat staat ons in de meivakantie 2018 te doen:
* Aanleg elektriciteit, enige toiletten en douches.
* Verzorging riolering, aanleg van een aantal paden.
* Voorzieningen om buiten te zitten.
Door deze werkzaamheden zal de stichting Christian Endeavour het gebruik van het kamphuis kunnen
oprekken, alsmede verhuur mogelijk maken. Daardoor kunnen ze economisch gezien zelfstandig worden.
Kortom: beter gebruik en meer kansen voor kinderen in Roemenië.
Ons motto is: Help ons helpen. Geef een kind een kans op een betere toekomst.
We hopen van harte dat je mee spaart! Je kunt bijvoorbeeld mensen vragen of je een klusje mag doen en het
geld wat je er mee verdient in het spaarpotje doen. Of je neemt een keer geen koekje of snoepje, maar je doet
de waarde daarvan in het spaarpotje. Je kunt een lege fles inleveren en de opbrengst daarvan in het
spaarpotje doen.
Je mag het spaarpotje inleveren op 1e Paasdag, tijdens de kerkdienst om 9.30 uur in de Ichtuskerk. Je mag
het ook t/m woensdag 28 maart op bij je meester of juf inleveren.
Heb je geen spaardoosje en wil je wel meedoen, vraag er dan om aan je meester of juf!

