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Van de directie,
Dit is de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Een moment om even terug te
blikken naar het afgelopen jaar. Ik heb het jaar heel fijn en positief ervaren. Er is
door zowel de kinderen, het team en ouders hard gewerkt om er met elkaar een
mooi jaar van te maken. De sfeer in school is goed. Natuurlijk kan het altijd
beter/anders en gelukkig ligt er al een nieuw jaar in het verschiet om op de
ingeslagen weg verder te gaan. In september starten alle leerkrachten met de
Kanjertraining, wordt begonnen met het werken met portfolio's en wordt het
'tjong®talent verder ontwikkeld. We blijven investeren in ons onderwijs en we
richten ons hierbij op de individuele leerling.
Door de Kanjertraining in te zetten willen we een
positieve benadering bevorderen van zowel
ouders, leerlingen als team van De Adelaar.
Ik hoop dan ook van harte dat u allen aanwezig
bent op de ouderavond op 27 september.
Over drie weken begint de zomervakantie. Ik wens
u nu alvast een fijne en relaxte vakantie.
Een hartelijke groet van Irma Korpershoek.
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 2 juli en wordt verzorgd door groep 4/5.

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.
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Locatieadres:
Heerenveenseweg 36
Wolvega
Postadres:
Postbus 51
8470 AB Wolvega
Telefoon:
0561-613817
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Jarigen juli
1-jul
Janita Rinsema (groep 7)
5-jul
Lars Stuurman (groep 6)
6-jul
Gerlof Dolstra (groep 5)
Xiao Wen Wang (groep 1)

7-jul
Ruben Kemper (groep 5)
9-jul

Ursa Koers (groep 5)
Kyan Melein (groep 7)
10-jul
Hedser Roode (groep 1)
12-jul
Susan v/d Schuit (groep 3)

13-jul
Lucas Matser (groep 7)

20-jul
Lukas Ketelaar (groep 4)

25-jul
Chelsey Babois (groep 3)
29-jul
Tygo van Burg (groep 3)
30-jul
Sofie Dedden (groep 4)

Jarigen augustus
3-aug
Lukas de Vries (groep 5)

MR Verkiezing
Beste ouders,
In februari van dit jaar heeft de MR u als ouders gevraagd om zich kandidaat te
stellen voor de vacature in de oudergeleding van de MR. Op dit verzoek heeft
Pytrick Wassenaar zich als kandidaat gemeld.
Omdat er maar één aanmelding was hoefde de MR geen verkiezing uit te
schrijven om met uw hulp een kandidaat te selecteren.

6-aug
Lisanne Verbeek (groep 4)
11-aug
Myrthe Damhuis (groep 1)
12-aug
Damian Jonker (groep 7)
14-aug
Joyce de Vries (groep 2)
15-aug
Milan Jonker (groep 3)
20-aug
Luuk Dedden

Pytrick heeft inmiddels de laatste MR vergadering van dit schooljaar bijgewoond
en al actief mee gedacht over een aantal onderwerpen. De MR heet hem van
harte welkom als nieuw lid en wensen hem veel wijsheid, plezier en daadkracht
27-aug
toe in dit orgaan.
Sophie Kemper
28-aug
Pytrick stelt zichzelf in onderstaande introductie voor. Mocht u nog vragen
Esther Uittenboogaard (gr.8)
hebben, wend u zich tot de leden van de MR!
Davey de Vries (groep 1)
Jildou Veenstra (groep 6)
Groeten van de MR!
29-aug
Werner Rozenberg (groep 7)
31-aug
Cheyenne Brandsma (groep 3)

Agenda
2-jul
Maandopening groep 4/5

Even voorstellen
Hallo, Mijn naam is Pytrik Wassenaar, 38 jaar, vader
Jort (10 jaar) en Naud (7 jaar) en samenwonend met
Carla. Sinds bijna twee jaar wonen wij aan de Oppers.
Momenteel zijn wij druk bezig met de verbouw van ons
huis en daar haal ik veel voldoening uit.

4-jul
Schoolreisjes
4 - 6 jul
Schoolkamp
9 - 11 jul
10 minuten gesprekken

12-jul
Streetwise
17-jul
Afscheid groep 8
19-jul
Laatste schooldag
In mijn vrije tijd ben ik vaak te vinden in de garage. Het opknappen en
3-sep
verhandelen van auto’s is een van mijn hobbies. Zomer’s zijn wij veel te vinden
op de Nederlandse wateren. Daarnaast is voetbal een belangrijke tijdsbesteding. Start nieuw schooljaar
14-sep
Beide jongens voetballen bij FC Wolvega en op zaterdagochtend zijn wij daar
Studiedag team. Leerl. Vrij
dan ook vaak te vinden.
17-sep
Studiedag team. Leerl. Vrij
Vanaf schooljaar 2018/ 2019 zal ik deel gaan uitmaken van de
medezeggenschapsraad en daar heb ik erg veel zin in. Ik vind het belangrjk om 20-sep + 21-sep
als ouder een bijdrage te kunnen leveren aan het goed functionerende school. Ik Juf Sanne afwezig

In het dagelijks leven ben ik werkzaam voor Varian
Medical Systems Nederland B.V. als Account Manager.
Hier ben ik verantwoordelijk voor de verkoop en onderhoud van medische
apparatuur welke ingezet wordt in de oncologische zorg.

hoop mijn opgedane ervaring in verschillende functies binnen het
vereningingsleven en mijn huidige positie toe te kunnen passen in de MR.

27-sep
Ouderavond Kanjertraining

Streetwise op 12 juli
12 juli staat voor alle leerlingen een uitdagende verkeersochtend op het programma: Streetwise. Streetwise is
opgebouwd uit vier modules passend bij de leeftijd en ontwikkelfase van basisschoolleerlingen. Professionele
instructeurs komen een ochtend naar de school en geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal
ontwikkelde lesmaterialen zoals elektro- en rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en
een fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst. De verdeling is als volgt:
Groep 1 en 2: Toet toet (in het eigen lokaal)
Groep 3 en 4: Blik en klik (in het speellokaal en de hal)
Groep 5 en 6: Hallo auto (op het Sleeswijkplein)
Groep 7 en 8: Trapvaardig (op het schoolplein)
Alle leerlingen van groep 7 en 8 hebben hun fiets nodig bij hun les.

Opbrengst kledingactie
Vorige week is de kledingcontainer geleegd door
Bag2School. Deze keer
is de opbrengst €88,20.
Iedereen die kleding e.d.
heeft ingeleverd, willen
we bedanken voor de
bijdrage. En natuurlijk
gaan we door met
inzamelen. De kledingcontainer blijft op het
schoolplein staan. In de
zomervakantie is de
container op slot.

Avondvierdaagse commissie
We weten dat veel ouders het fijn vinden om de kinderen van onze school gezamenlijk de avondvierdaagse te
laten lopen. Een groep ouders heeft nu het inititatief genomen om voor de leerlingen van De Adelaar vanaf
volgend schooljaar de opgave van de avondvierdaagse te organiseren, zodat er weer gezamenlijk wordt
gelopen. Een prachtig inititiatief waar we als school heel blij mee zijn.
Voor de herkenbaarheid worden gele hesjes gekocht. Dit wordt betaald van de opbrengst van de ingezamelde
kleding. De avondvierdaagse is volgend jaar van 11 t/m 14 juni.

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 zomervakantie is de kledingcontainer op slot.

VakantieBieb
Doorlezen in de zomervakantie is voor kinderen erg belangrijk. Dit voorkomt namelijk een terugval van het AVIniveau. De vakantieBieb biedt 60 e-books voor het hele gezin.
De app is gratis te downloaden in de App Store en Google Play Store en is een zomercadeautje van de
bibliotheek. Een lidmaatschap is niet nodig. Kijk voor meer informatie op www.vakantiebieb.nl.
De VakantieBieb is geopend van 1 juli tot en met 31 augustus 2018.

Aangepaste tijden 10-minuten gesprekken 2018-2019
M.i.v. het volgende schooljaar vinden de 10-minuten gesprekken alleen nog overdag plaats. Er worden
momenten van 8.30 uur tot 9.30 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur ingepland. Dit om de werkdruk voor de
leerkrachten te verlichten. De leerkrachten beginnen met hun werk tussen 7.30 uur en 7.45 uur. Sommigen
hebben er dan al meer dan een half uur reistijd opzitten. Dan is tot 17.00 uur werken al een lange dag. Tot
20.00 uur of later doorwerken (dus een werkdag van ruim 12 uur maken), dan nog naar huis rijden en de
volgende dag ook weer op tijd present moeten zijn, is best zwaar en niet wenselijk. Tussendoor naar huis gaan
is voor een deel van de leerkrachten niet mogelijk vanwege de reisafstand. We rekenen dan ook op uw begrip
voor deze aanpassing.
Natuurlijk zullen er momenten zijn dat leerkrachten
wel 's avonds op school aanwezig zijn. Bijvoorbeeld bij
ouderavonden en schoonmaakavonden.

Besteding opbrengst bazaar
In de vorige nieuwsbrief is gemeld dat de opbrengst van de bazaar rond de €2000 is. Nadat alle onkosten zijn
verrekend, is er een netto opbrengst van €2050. Het geld wordt gebruikt voor het verder opknappen van het
schoolplein.

Geslaagde schoonmaakavond
Woensdagavond is een groot aantal ouders en teamleden aan de slag gegaan om de school weer spik en
span te krijgen. Er is veel werk verricht en aan het eind van de avond zag de school er niet alleen schoner uit,
maar rook het ook heerlijk fris in het gebouw. Als school zijn we ontzettend blij met de hulp die we hebben
gehad. Ouders in school zijn onmisbaar, niet alleen om te helpen schoonmaken, maar ook voor hulp bij andere
activiteiten. Het is dan ook heel fijn dat we ouders hebben die hiervan de noodzaak zien!
We willen alle ouders die woensdagavond zijn geweest
bedanken voor de hulp en inzet. Jullie hebben echt hard
gewerkt en het resultaat mag er zijn. Heel erg bedankt!

Wijziging formatie
In het overzicht van de groepsverdeling die u hebt ontvangen, staat dat Hennie en Akke worden ingezet in het
kader van werkdrukverlichting. Akke, die per 1 augustus op onze school een benoeming voor 2 dagen zou
krijgen, heeft een andere baan geaccepteerd. Omdat we qua formatie erg ruim bedeeld zijn, zal er voor die 2
dagen niet iemand anders worden benoemd.
Hennie haar uren worden over 4 dagen uitgesmeerd, zodat we 4 dagen per week gebruik kunnen maken van
haar inzet. Zij zal invallen bij verlof van een collega of wanneer een collega oudergesprekken voert onder
schooltijd, activiteiten voorbereiden, kinderen begeleiden die extra instructie nodig hebben, enz. Op deze
manier hopen we de werkdruk van alle leerkrachten te verminderen.

7 juli dansen onze leerlingen in De Hoeve
Op zaterdag 7 juli viert de Hoeve feest. De Hoeve is dit jaar cultuurdorp van Nederland en er wordt groots
uitgepakt. Het thema van deze dag is hits en bits. Hits vanwege de 6 verschillende podia, bits vanwege de
koppeling van muziek met internet.
Ook CBS De Adelaar is hier vertegenwoordigd met een dansgroep. Op dit moment zijn de kinderen tijdens de
'tjong®talent lessen bij het vakgebied 'dans' bezig met het instuderen van een dans voor het optreden op 7 juli.
De kinderen van deze dansgroep zullen om 15.10 uur en 16.20 uur optreden bij het buurthuis in de Hoeve.
Zeker de moeite waard om hier even een kijkje te gaan nemen!
Entree is €5,- . Kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen.

Een hartelijke groet van team CBS De Adelaar
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