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Van de directie,
Beste ouders, hierbij alweer de nieuwsbrief van januari! Hoewel ik intussen met vele
ouders al heb kennisgemaakt, zal ik me zoals beloofd in deze nieuwsbrief iets nader
voorstellen. Ik ben Marian Macco, en na de kerstvakantie gestart als interimdirecteur op De Adelaar. Ik ben bijna 3 jaar werkzaam als directeur bij De
Tjongerwerven en heb op dit moment naast De Adelaar ook CBS De Paadwizer in
Waskemeer onder mijn hoede. Voordat ik bij De Tjongerwerven kwam werken, was
ik werkzaam in het Voortgezet Onderwijs, waar ik begonnen ben als docent Duits en
Nederlands en daarna teamleider VMBO en later afdelingsleider brugklas ben
geworden. In die laatste functie had ik veel te maken met het basisonderwijs en
kreeg ik steeds meer interesse in het jongere kind. Uiteindelijk heb ik dan ook de
overstap gemaakt naar het basisonderwijs, waar ik zeker geen spijt van heb! Ik woon
in Joure, samen met mijn man en onze zoon Tim, die nu 6 jaar oud is. In mijn vrije
tijd sport ik graag, ik speel tennis en padel (een heel leuke 'nieuwe' sport, zeker
interessant om eens op te zoeken op youtube ;-)) en loop hard. Maar naast het
sporten, lees ik ook graag een mooi interessant boek en probeer ik graag nieuwe
gerechten uit. Ik heb zin in deze nieuwe uitdaging op De Adelaar en hoop er met het
team, de leerlingen en hun ouders/verzorgers een mooie tijd van te maken!

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

Jarigen Februari
10-feb

Rik Bakker (groep 6)
14-feb

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 maandag 4 februari
en
wordt verzorgd door groep 1/2

Doutzen van Burg (groep 1)
Rowan Jonker (groep 4)
17-feb

Djordy Smale (groep 5)
19-feb

Elize Huitema (groep 7)
26-feb

Jesse van Dijk (groep 5)

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.

Welkom op school
Bij ons op CBS de Adelaar hebben we Iris en Jesse Hofstee mogen verwelkomen.
Jesse zit in groep 3 en Iris in groep 5. In groep 1 zijn Marlijn Postma en Kay
Schoemaker gekomen. Welkom op De Adelaar. We wensen jullie een fijne tijd bij
ons op school.

Agenda
04-feb
Maandopening groep 1/2
05-feb
10 min gesprekken
06-feb
10 min gesprekken
07-feb
10 min gesprekken
07-feb
ouderavond

Jantje Beton
Als school hebben we in 2018 deelgenomen aan de actie ‘Jantje Beton’. De
leerlingen hebben loten verkocht. Het mooie aan deze actie is dat 50% van de
opbrengst voor onze school is. In totaal hebben we €1449,00 opgehaald, daarvan
gaat de helft (€724,50) naar onze school. Dit bedrag gaat naar het ‘pleinplan’, dit
team maakt het schoolplein steeds mooier!
Iedereen die meegeholpen heeft met deze actie en/of loten gekocht heeft: Hartelijk
dank!!

08-feb
10 min gesprekken
09-feb
Schaaktoernooi gr 5/6
14-feb
Rapporten mee
18-2-2019 t/m 22-02
Voorjaarsvakantie
04-mrt
Maandopening groep 4
10-mrt
Kerk-School en Gezinsdienst

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.
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.

Groep 1 en groep 2:
Om de Engelse woordenschat te vergroten gaan we vanaf februari voortaan
op donderdagmorgen tijdens de inloop eenvoudige Engelse boekjes lezen.
Het is de bedoeling dat u dan samen met uw kind één of meerdere boekjes
gaat lezen. Alles staat dan al klaar in de kring.
Op deze manier hopen we op een gezellige en speelse manier de Engelse
taal te leren.

Donderdag 7 maart a.s. hebben de kleuters een interactieve voorstelling in Appelscha.
Het is van 9.00 tot 10.15 uur in “de hoolten klinte”. We vertrekken meteen om half 9 om zo op tijd in Appelscha te zijn.
Voor het vervoer hebben we zes auto’s nodig. Ik kan zelf eventueel ook rijden, maar zonder uw hulp lukt het niet.
Daarom mijn vraag: Wie wil er rijden?
Opgave kan bij de twee leerkrachten.
Juf Sytske

4 februari 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 4 februari 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 maart
1 april
6 mei
3 juni
1 juli.

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.

Buurtsportwerk Weststellingwerf
Beste ouders,
Afgelopen week zijn er in de groepen 3 t/m 6 flyers verspreid over het naschools sportaanbod wat in 2019 tot juni
georganiseerd wordt bij u in de buurt.
Vindt u kind het leuk om gratis te spelen, bewegen en sporten met andere kinderen uit de omgeving én met een
meester of juf van het Buurtsportwerk,
kijk dan op de flyer/poster voor de momenten, locatie en tijden, opgeven hoeft niet!
Wij hebben er zin in, jullie ook?
Namens Buurtsportwerk
Meester Frits, Juf Karen en Juf Rosé

Even voorstellen
Mijn naam is Ilona Haven, ik ben 30 jaar en woon in Steenwijkerwold. Ik ben getrouwd en samen hebben we een
zoontje van 1 jaar. Mijn hobby is voetbal en ik speel in het eerste elftal van S.V. Steenwijkerwold. Op 8 jarige leeftijd ben
ik hier mee begonnen bij V.V. De Blesse. Sinds vorig jaar ben ik afgestudeerd aan de Katholieke Pabo in Zwolle.
Tijdens mijn studiejaren ben ik ook 2 jaar werkzaam geweest als onderwijsassistent. Ik ben nu tijdelijk werkzaam in
groep 4 op de maandag, dinsdag en woensdag ter vervanging van juf Danielle.

Bijlagen
In de bijlage vindt u o.a. informatie van de buurtsportcoach over het naschools aanbod, een uitnodiging voor ouders die
te maken hebben met passend onderwijs, de uitnodiging voor de ouderavond van aankomende donderdag en
informatie over de bestrijding van hoofdluis.

