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Van de directie,
In deze nieuwsbrief staat het doel, gekozen door de leerlingenraad, vermeld
waarvoor we dit jaar sparen met de kinderen. Vorige week is een bedrag van
€214,- overgemaakt naar Make a wish. Dit is het gespaarde bedrag van vorig
jaar, met aftrek van de stortingskosten. Iedereen die een bijdrage heeft geleverd,
hartelijk bedankt! Natuurlijk is deze organisatie tevreden met elk bedrag dat ze
ontvangen en ben ik blij met alles wat wordt gegeven. Toch vind ik, als ik heel
eerlijk ben, het een klein bedrag waarvoor in een jaar is gespaard met zo'n 100
leerlingen. Ik kan niet in uw portemonnee kijken en ik kan en wil ook niemand
verplichten om elke maandag een kleine bijdrage te leveren. Wel hoop ik van
harte dat we dit schooljaar een mooi bedrag met elkaar sparen voor het goede
doel.
Vandaag begint de herfstvakantie. Een weekje waarin
zowel de kinderen als het team even lekker kunnen
uitrusten, om daarna weer vol energie met elkaar aan
de slag te kunnen gaan. Fijne vakantie allemaal!

CBS De Adelaar
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Jarigen November
2-nov

Een hartelijke groet, 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 1 november
en wordt verzorgd door groep 7.

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.

Sem Meijer (groep 6)
5-nov
Daphne Bathoorn (groep 5)
7-nov
Marit v.d. Molen (groep 7)
9-nov
Karnak Koers (groep 3)
11-nov
Dylana Hettinga (groep 6)
16-nov
Teun Poppe (groep 4)
19-nov
Elise Hielkema (groep 3)

Welkom op school
Na de herfstvakantie komt Romano Piest in groep 1 bij ons op De Adelaar.
Welkom op De Adelaar. We wensen je een fijne tijd bij ons op school!

Agenda
1-nov
Maandopening groep 7
7-nov
Nationaal schoolontbijt
19-nov
Decoteam versieren school
26 en 27-nov
10-minuten gesprekken (fac.)
3-dec
Maandopening groep 5/6
4-dec

De vertrouwenspersoon
decoteam versieren speellok.
Vrijdag 12 oktober j.l. ben ik bij de groepen langs gegaan om de kinderen eraan 5-dec
te herinneren dat ik ook dit jaar weer vertrouwenspersoon op de Adelaar ben.
Sinterklaas
Als je, als kind, vertrouwelijk iets wilt bespreken, ga je eerst naar je ouders toe,
of naar je eigen juf. Maar soms is dat lastig en kan uw kind naar mij komen.
Groet,
juf Sytske

6-dec
decoteam opruimen
10-dec
decoteam versieren school
14-dec
kerstbakjes maken gr. 5 - 8
17-dec
kerstbakjes maken gr. 1 - 4
20-dec
kerstviering
24-dec

Open inloopochtend in groep 1/2
Kerstvakantie
Op 13 november is de eerste open inloopochtend van dit schooljaar 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 24 januari, 10 april en 20 juni.

De leerlingenraad
In de vorige nieuwsbrief heeft u al een stukje kunnen lezen over de leerlingenraad.
De verkiezingen zijn geweest en per groep zijn er 2 leerlingen gekozen.
Uit groep 5- Eva en Kirsten, groep 6 -Rik en Marlies, groep 7- Sofie en Isabelle, groep 8- Amber en Eliza
Michael en Juf Lammy
We hebben inmiddels ook de eerste vergadering gehad. Daar hebben we als goed doel voor Warchild
gekozen. Dit betekent dus dat uw kind elke maandag hiervoor een bijdrage mag meenemen zodat we met
elkaar voor een mooi bedrag kunnen gaan sparen.

tjong®talent (1)
Afgelopen maandag was de afsluiting in groep 3 en 4.
De afgelopen 4 weken hebben ze daar gewerkt aan :
Wetenschap en techniek, met als opdracht- ontwerp en maak een vlieger of windvanger.
Bij drama/toneel was de opdracht- presenteer een weerbericht.
Bij Natuur- maak een natuurpresentatie bijv in een kijkdoos.
Bij tekenen en schilderen- maak een verftekening en laat daarbij verschillende verftechnieken zien.
Gezamenlijk is er nog aan het lied/canon Herfst gewerkt. Bij de afsluiting hebben we dit lied en de
eindproducten aan (groot)ouders en andere belangstellenden gepresenteerd.
Wat fijn dat jullie met zovelen kwamen!
In de groepen 5 t/m 8 hebben de kinderen de opdracht gekregen om hun eindproduct aan elkaar te
presenteren.
Bij het onderdeel Ict kreeg de groep de opdracht – ontwerp een educatief spel. Deze moest o.a. uit meerdere
levels bestaan, met ook minimaal 5 Engelse woorden erin verwerkt.
Bij drama/toneel was er aandacht voor improvisatie, geven van een poppenkastvoorstelling en Tableau vivant
(mag u zelf even googelen).
Als eindproduct is er door de leerlingen gekozen voor het aanbelspel.
Bij sport en spel was de opdracht – geef een presentatie over een zelfgekozen sport. Daar moesten in ieder
geval de regels, kleding en omgeving aan bod komen.
Bij één van de lessen is er ook een gastles verzorgd over de paardensport.
Dan het onderdeel tekenen en schilderen, daar is geëxperimenteerd met het mengen van verf en gewerkt aan
de techniek tekenen met pastels en houtskool. Als opdracht mochten ze zelf een tekening bedenken en maken
waarin bovenstaande technieken werden verwerkt.
Bij het onderdeel handvaardigheid is er gewerkt met hout. Daar kregen ze de opdracht- ontwerp en maak een
eigen bedacht eindproduct van hout. Zo zijn er kinderen bezig geweest met het maken van een kar. Maar ook
met het timmeren van een huisje, of spinnenweb op hout van spijkers en touw.
Na de herfstvakantie is er eerst aandacht voor Sint Maarten. Dit thema gaan we op de ‘t jong®talent wijze
aanbieden. Dus ruimte voor het maken van eigen keuzes die weer aansluiten bij de eigen interesse’s om zo je
eigen talent(en) te kunnen blijven ontdekken en verder te ontwikkelen.

tjong®talent (2)
tjong®talent
Wat is tjong®talent?
'tjong®talent is een middag met je eigen gekozen vak zoals drama, tekenen, knutselen, sport en spel, spel op
de computer maken, wetenschap en techniek, dans en muziek.
Van vakantie tot vakantie kunnen de kinderen werken aan hun eigen gemaakte doel en dan aan het einde van
het blok het je je doel gehaald!
Wat vinden we van ons blok?
Drama is leuk omdat je veel met gezichtsuitdrukkingen werkt en juf Sytske is echt iemand die drama kan
geven en moet geven je gaat werken aan leuke dingen
Wat ga je doen als je bij tjong®talent bent?
Je gaat werken aan een doel dat je bedacht hebt aan het begin van het blok bijvoorbeeld bij sport en spel ga je
buiten sporten, bij knutselen ga je met hout bezig en bij drama ga je spelletjes spelen en toneelstukjes maken.
Sanne en Danique

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 herfstvakantie is de container op slot.

Een fijne herfstvakantie gewenst en
een hartelijke groet van team CBS De Adelaar
A.u.b. doorscrollen voor de bijlagen.

Bijlagen

Multisport is de basis voor je kind
De basis van alle sporten is “multisport”. Eerst bewegen, dan sporten, dan specialiseren. Doe je dat niet, dan
krijg je kinderen die steeds moeilijker mee kunnen komen in het bewegings- en sportonderwijs.
Uniek beweegprogramma bij KV SCO
Voor kinderen van 4 t/m 6 jaar is hiervoor een uniek bewegingsprogramma bij KV SCO Wolvega/Oldeholtpade.
Met dit programma kan ieder kind zich lekker uitleven door te lopen, te springen, te scoren en plezier te maken.
De kinderen spelen en trainen één keer in de twee weken samen uiteenlopende sporten zoals korfbal, voetbal,
atletiek, hockey, volleybal en basketbal. Ze doen ook automatisch mee aan andere leuke activiteiten die de
club organiseert zoals het kerstdiner, spelen bij Monkeytown, voor de wedstrijd oplopen met de SCO 1 spelers
in een volle sporthal. Dat hoort er ook allemaal bij!
Wie wat waar?
In de aankomende winterperiode trainen deze “Reuzenpanda’s van KV SCO” in de gymzaal bij basisschool De
Striepe in Oldeholtpade. De trainingen worden gegeven op dinsdag van 17.00-18.00 uur, door topsporter Julian
Frieswijk, korfballer van het Oranje Team onder 19.
Kennis maken
Meld je aan voor 15 november en ontvang tijdelijk gratis een SCO bidon, een eigen shirt van de
“Reuzenpanda’s” én een Intertoys cadeaukaart ter waarde van €10,00! Met die tegoedbon kiest je kind dan
eenvoudig zijn of haar eigen welkomstcadeau uit!
Contactinformatie
Voor meer informatie en aanmeldingen neem je contact op met Cobie Brand via de Email op sporten@kvsco.nl
of bel / Whats app je naar 06 - 53 34 68 06.

