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Van de directie,
De laatste periode voor de zomervakantie is voor de leerkrachten en mij altijd
een drukke periode. Het ene schooljaar wordt afgerond en het volgende
schooljaar is al in volle voorbereiding. Wel een leuke periode. Ik word altijd weer
enthousiast van de nieuwe dingen die worden gepland en van de positieve
manier waarop het team hiermee aan de slag gaat. Er staat weer van alles te
gebeuren. Alle leerlingen vanaf groep 4 krijgen een eigen chromebook in gebruik
om mee te werken, de onderbouw gaat met Ipads werken. We gaan verder met
de onderwijsvernieuwingen
waarmee we zijn gestart. Natuurlijk houden we
u op de hoogte van wat we (gaan) doen en
hoe ver we hiermee zijn. Mocht u mee willen denken
met ons, we staan altijd open voor uw ideeën!
Ik wens u alvast een fijn weekend.

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

Een hartelijke groet,
Irma Korpershoek

Jarigen juni

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 1 juni en wordt verzorgd door groep 3.

2-jun
Jasper Bouw (groep 6)
3-jun
Arne Dijkman (groep 8)
6-jun
Vivian Zanen (groep 8)
7-jun
Sanne Bakker (groep 7)

Luuk Wassenaar (groep 8)
10-jun

Eline Verbeek (groep 6)
12-jun
Anne mare Hiemstra (gr. 8)
18-jun
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.

Crijn v Koeveringe (groep 8)

21-jun
Boaz Slager (groep 1)

26-jun
Maureen Abma (groep 7)

30-jun
Jarno Hettinga (groep 7)

Uitslag eindtoets
De leerlingen van groep 8 hebben de eindtoets gemaakt. Hiervan hebben we de
uitslag ontvangen. Net als vorig jaar is gekozen voor de IEP toets. De leerlingen
hebben naar verwachting gepresteerd en daar mogen zij en wij trots op zijn. De
gemiddelde score is 80.1. Met deze score zitten we onder het landelijk
gemiddelde, maar boven de inspectienorm. Als school zijn we enorm blij dat we
ook dit jaar de eindtoets weer 'gehaald hebben'. Hierbij willen we wel de
kanttekening plaatsen dat het halen van toetsen niet ons doel is. Een toets geeft
aan welke kennis de leerling zich eigen heeft gemaakt, maar geeft niet aan
welke vaardigheden, (zoals creatief denken, probleem oplossen, kritisch denken
samenwerken, communiceren, enz.) de leerling beheerst. Ook laat de toetsscore
niet zien of een kind zich veilig voelt en welke ontwikkeling een leerling heeft
doorgemaakt. En dat soort zaken vinden wij wel net zo belangrijk.

Agenda
1-jun

Maandopening groep 3
5 t/m 8 jun

Avond4daagse
11-jun
start cito toetsen
26-jun

Studiedag team. Leerl. Vrij
27-jun

Schoonmaakavond L t/m Z
2-jul

Maandopening groep 4/5
4-jul

Schoolreisjes
4 - 6 jul
Schoolkamp
9-jul

10 minuten gesprekken
12-jul

Streetwise
17-jul
Afscheid groep 8
19-jul
Kleine verbouwing in school
Laatste schooldag
Ons huidige IB kantoor is qua ruimte en meubilair niet echt praktisch. Hier gaat 3-sep
verandering in komen. De ruimte boven wordt aangepast, zodat van een deel
Start nieuw schooljaar
van deze ruimte een ruim IB kantoor gemaakt kan worden. De timmermannen
14-sep
zijn vandaag begonen. Het aanpassen kan wel wat (geluid)overlast veroorzaken Studiedag team. Leerl. Vrij
voor de kinderen en het team, maar dat is gelukkig maar een paar dagen. Bent u 17-sep
nieuwsgierig naar de ruimte? U bent van harte welkom om te komen kijken!
Studiedag team. Leerl. Vrij
20-sep + 21-sep
Juf Sanne afwezig
22-okt
Start herfstvakantie

Hiep hiep hoera! Juf Gerjanne heeft een dochter!
In de meivakantie is juf Gerjanne bevallen van een prachtige dochter, Liset.
Gerjanne, Jaco, Andries en Yvanka, namens alle kinderen, ouders en teamleden van harte gefeliciteerd met dit
mooie wonder!

Uitslag tevredenheidsonderzoeken
Wij hebben de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken ontvangen. Het leerlingtevredenheidsonderzoek is
ingevuld door de leerlingen van groep 5 t/m 8. Zij geven de school een gemiddelde score van 8.1 wat inhoudt
dat ze redelijk tevreden zijn. Het rapportcijfer dat ze geven aan de school is een 8.2, wat 'goed' betekent. Een
samenvatting van de uitslag van het leerlingtevredenheidsonderzoek en de actiepunten die hiervanuit zijn
opgesteld zijn terug te vinden op www.scholenopdekaart.nl onder het kopje waardering.
De ouders geven de school een gemiddelde score van 7.6. Dit houdt in dat de ouders die hebben meegedaan
aan het onderzoek redelijk tevreden zijn. Omdat het oudertevredenheidsonderzoek door slechts 34% van de
ouders is ingevuld, is de uitslag niet representatief te noemen en wordt deze niet door VenstersPO op Scholen
op de kaart gepubliceerd. Omdat we de respons van de ouders die hebben meegedaan wel serieus nemen,
wordt door het team besproken welke actiepunten we hieruit moeten halen. Deze actiepunten zullen
vervolgens aan u kenbaar worden gemaakt.

Zomer in de school
Afgelopen maandagavond heeft het decoteam weer prachtig werk geleverd in de school. De school is
aangekleed in zomerse sferen en het ziet er echt fantastisch uit. Bent u deze week nog niet binnen geweest?
Dan is het zeker de moeite waard om dit toch even te doen om sfeer te proeven. We willen alle ouders die de
gezellige inrichting hebben gecreëerd bedanken voor hun tijd, inzet en creativiteit!

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 meivakantie is de kledingcontainer op slot.

Bazaar 2018
Zaterdag 26 mei was de jaarlijkse bazaar. Er waren allerlei leuke activiteiten/spelletjes te doen voor de
kinderen. Vanwege de hoge temperaturen zijn er op de valreep allerlei waterspelletjes georganiseerd voor de
nodige afkoelilng. De limonade vond gretig aftrek bij de limonadekraam. Ook de hamburgers en patat waren
favoriet. Enkele konijnen van het Terra College kwamen op visite en lieten zich gewillig aaien door de kinderen.
Ook had het Terra College duiven mee, die door enkele leerlingen zijn losgelaten om terug te vliegen naar hun
vertrouwde plekje. Er was een schiettent, een pony om op te rijden, enz.
De netto opbrengst is ongeveer €2000,-. Een prachtig bedrag.
Iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze dag, wordt onzettend bedankt voor de tijd en inzet.
Fantastisch dat er toch elk jaar weer een groep ouders is die vol enthousiasme aan de slag gaat met de
voorbereidingen en het organiseren van de dag zelf. Hier zitten heel wat uurtjes werk in.

Nieuwe leden voor de bazaarcommissie
We kunnen ons voorstellen dat u na het bezoeken van de bazaar enthousiast bent geworden om een volgende
keer mee te willen helpen met de voorbereidingen en het organiseren van deze dag. Dan boft u, want er is
ruimte voor nieuwe mensen en nieuwe ideeën binnen de bazaarcommissie. We kunnen uw hulp zeker
gebruiken.Heeft u belangstelling? Geef dit dan even door aan de leerkracht van uw kind. Die zorgt ervoor dat
een van de commissieleden contact met u opneemt.

27 juni schoonmaakavond
Ondanks het feit dat we enorm tevreden zijn over onze schoolschoonmaak, organiseren we 2x per jaar een
schoonmaakavond. En dat is echt geen overbodige actie. Op 27 juni is de 2e schoonmaakavond van dit
schooljaar. Deze keer zijn de ouders waarvan de achternaam van het kind begint met een van de letters L t/m
Z aan de beurt en de ouders die vorige keer hebben geruild of door omstandigheden niet konden komen. Ook
is een deel van het team aanwezig. Omdat het belangrijk is dat uw en onze kinderen in een schone omgeving
spelen en leren, rekenen we op uw komst! En zo'n avond is ook nog goed voor de saamhorigheid!
Meer informatie ontvangt u later via de mail.

Van wie is de hometrainer die in school staat?
Al geruime tijd staat er een hometrainer in de hal van school.
Deze hometrainer is zijn baasje kwijt. Van wie is de hometrainer? Graag ophalen!

Chromebooks en Ipads in school
Sinds kort werken we met de leerlingen van groep 4 t/m 7 met chromebooks in de klas. Elke leerling heeft een
eigen device om mee te werken. De chromebooks zijn en blijven eigendom van de school, dus er zitten voor u
als ouders/verzorgers geen financiële consequenties aan. Op dit moment wordt binnen de groepen druk
geëxperimenteerd met het gebruik van de chromebooks. Door het team wordt overwogen om volgend jaar niet
meer met Snappet te gaan werken, maar om de methodesoftware te gaan gebruiken op de chromebooks. We
houden u op de hoogte.
Binnenkort worden in groep 1 t/m 3 Ipads in gebruik genomen. Op de Ipads gaan de kinderen aan de slag met
de methodesoftware en met allerlei reken- en taalspelletjes.
De Acertablets waar tot nu toe mee gewerkt is, worden nu nog ingezet in de onderbouw en in groep 8, maar
zijn afgeschreven en een groot deel werkt helaas niet meer.
We zijn trots dat we straks alle kinderen kunnen laten werken op een eigen 'computer' en met hedendaagse
software.
Zoals eerder genoemd heeft deze aanschaf voor u geen financiële consequenties. We gaan er vanuit dat de
kinderen voorzichtig met de nieuwe apparatuur omgaan en zuinig zijn op de spullen. Mocht er toch een laptop
stuk gaan door oneigenlijk gebruik, dan nemen we contact met u op en rekenen we erop dat u via uw
verzekering regelt dat de laptop wordt vergoed.

Afwezigheid Irma Korpershoek
De directeur, Irma Korpershoek, werkt behalve op CBS De Adelaar, ook op CBS De Pream in De Knipe.
Normaal gesproken is Irma op dinsdag en vrijdag op De Pream en de overige dagen op De Adelaar.
Helaas gaat De pream aan het eind van het schooljaar sluiten. Dit zorgt voor extra werkzaamheden waardoor
Irma in de maand juli niet altijd aanwezig zal zijn op de vaste dagen.
Van maandag 9 juli t/m woensdag 11 juli is Irma niet op De Adelaar. Zij is er wel op donderdag 12 juli en
vrijdagmorgen 13 juli.
Op maandag 16 juli is Irma op De Adelaar aanwezig. Zoals het nu lijkt, is zij de rest van die week op De
Pream. Ook de laatste schooldag is zij niet aanwezig op De Adelaar omdat er dan allerlei afscheidsactiviteiten
op De Pream zijn. Mocht u haar toch willen spreken, dan is het altijd mogelijk om een afspraak te maken. Wilt
u dit dan a.u.b. aangeven via de mail. Ik hoop dat u begrip hebt voor deze situatie.
In het nieuwe schooljaar werkt zij naast De Adelaar niet meer op een andere school, zodat de aandacht niet
meer verdeeld hoeft te worden.

Een hartelijke groet van team CBS De Adelaar

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

Bijlage
Welkom bij AreaBasic
AreaBasic is een activiteit voor kinderen die in groep 5-8 van de basisschool zitten, georganiseerd vanuit de
Protestantse Jeugdraad. Het is om de week, de ene keer op donderdagavond en twee weken later op
vrijdagmiddag. Meestal gaan we knutselen in Area51, het jeugdgebouw naast de Ichtuskerk, Kerkstraat 51 te
Wolvega.
Het volgende schooljaar is er ook weer AreaBasic, je krijgt na de zomervakantie een lijstje met data. Maar we
gaan eerst dit jaar nog een afsluiting organiseren. Deze is op vrijdag 15 juni vanaf 14.30 uur. Omdat het de
afsluiting is, duurt het tot 16.45 uur deze keer.
Alle kinderen uit de groepen 3 t/m 8 zijn hierbij van harte welkom, ook al ben je nog niet eerder geweest. Het
volgende seizoen gaan we AreaBasic uitbreiden: voor groep 5-8 is er om de week een activiteit, zoals dat het
afgelopen seizoen ook was. Daarnaast gaan we voor de kinderen uit groep 3-5 vier keer AreaBasic
organiseren.
Je hoeft je niet op te geven als je komt en er zijn geen kosten aan verbonden. Wil je meer info, dan kun je
contact opnemen met Yvonne Hulsman, yvonneh148@gmail.com of 06-13906085 (appen mag ook).
Wil je weten wat we het afgelopen seizoen allemaal gedaan hebben, kijk dan eens op de facebookpagina ‘Area
Wolvega’.
We nodigen kinderen uit groep 3-8 hierbij uit voor AreaBasic op vrijdag 15 juni van 14.30-16.45 uur!

