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Van de directie,
Het schooljaar is nog geen vier weken oud en wat is er al veel gedaan in die tijd.
U bent op school geweest voor de omgekeerde 10-minuten gesprekken, vooral
positieve gesprekken waar de verwachtigen naar elkaar zijn uitgesproken. De
fietsen van de leerlingen zijn gecontroleerd op veiligheid. De leerkrachten
hebben cursusbijeenkomsten gehad. En we hebben een prachtige startdienst
gehad, samen met de kinderen en het team van De Wegwijzer. Binnen de school
hangt een sfeer van rust, wat bevorderlijk is voor het maken van plezier en het
volgen van de lessen. Mooi! We zijn het jaar goed begonnen. Vanavond is de
ouderavond over de Kanjertraining.
De leerkrachten zijn al gestart met kanjerlessen in
de groepen. We werken er met deze lessen aan
om de sfeer in de klas goed te houden (preventief)
of te verbeteren (curatief), zodat we een fijn
pedagogisch klimaat in de school hebben.
Ik wens u allen een fijn en vooral betrokken schooljaar!
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Telefoon:
0561-613817
E-mail:
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Jarigen september
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 1 oktober en wordt verzorgd door groep 8.

1-sep
Sem de Boer (groep 7)
Celina Piest (groep 5)
9-sep
Ruben van Dijk (groep 7)
13-sep
Lizz Schoemaker (groep 3)
14-sep
Danique v/d Honing (groep 8)
Brent Koning (groep 8)
16-sep
Wolf Krijnen (groep 2)

19-sep
Isabelle Saton (groep 7)

Maandag Spaardag!
Elk schooljaar sparen we voor een goed doel. Het spaardoel voor dit jaar moet
Alle jarigen van september,
nog worden vastgesteld door de leerlingenraad. We hopen van harte dat uw kind alsnog van harte gefeliciteerd
elke maandag een kleine bijdrage meeneemt voor het goede doel.
met jullie verjaardag!

Welkom op school
Na de zomervakantie zijn de volgende leerlingen bij ons op De Adelaar
gekomen:
Groep 1: Xiao Wen Wang
Myrthe Damhuis
Sophie Kemper
Groep 4: Teun Poppe
Groep 7: Suze Poppe

Welkom op De Adelaar. We wensen jullie een fijne tijd bij ons op school!

Koptelefoon of 'oortjes' mee naar school
In de groepen 3 t/m 8 wordt met Chromebooks gewerkt.
Soms hebben leerlingen hierbij geluid vanaf het
Chromebook nodig. Daarom is het fijn dat
kinderen een koptelefoon kunnen opzetten
of 'oortjes' gebruiken. Het is de bedoeling dat
de kinderen hun eigen koptelefoon of oortjes
meenemen naar school. Heeft uw kind die nog
niet meegekregen, wilt u er dan a.u.b. voor zorgen
dat dit alsnog gebeurt? Bedankt voor uw medewerking!

Jarigen Oktober
7-okt
Sem v/d Tuin (groep 3)
9-okt
Nadine Buitenhuis (groep 8)

13-okt
Juf Nelly
14-okt
Rosanne Piest (groep 7)
16-okt
Wout Dedden (groep 3)
17-okt
Lieke Postma (groep 4)
19-okt
Sofie Bos (groep 7)
24-okt
Amber Bakker (groep 8)
29-okt
Sherchino Ramkhlelawan(gr 6)

Agenda
De leerlingenraad
Op onze school werken we met een leerlingenraad. In de leerlingenraad zitten
kinderen die graag namens hun groep allerlei zaken m.b.t. school willen
bespreken. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen
wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Zo weten we wat de
kinderen van onze school belangrijk vinden.

1-okt
Maandopening groep 8
3-okt
Opening Kinderboekenweek
4-okt
Dierendag
9-okt
Ouderavond groep 5/6

De leerlingenraad bestaat uit 1 leerkracht en leerlingen uit de groepen 5 t/m 8.

15-okt
Decoteam versieren school
Elk schooljaar is er een nieuwe verkiezing. In elke groep mogen leerlingen zich
22-okt
dan via een brief bij de eigen leerkracht aanmelden.
Start herfstvakantie
In die brief geven zij aan waarom nou juist zij gekozen moeten worden om hun
1-nov
groep te vertegenwoordigen. Na deze “sollicitatieronde” kiest elke groep 2
Maandopening groep 7
leerlingen die om de 4 á 5 weken samen met de leerkracht vergaderen. In de
eerste vergadering mag de leerlingenraad gaan kiezen voor welk goed doel we 5-nov
Decoteam versieren school
dit schooljaar geld gaan inzamelen. In de volgende nieuwsbrief zal de
leerlingenraad zich aan u voorstellen. Dan maken zij ook het goede doel bekend. 7-nov
Nationaal schoolontbijt
19-nov
Decoteam versieren school
26 en 27-nov
10-minuten gesprekken (fac.)

3-dec
Maandopening groep 5/6

10 oktober Dag van de Duurzaamheid
10 oktober 2018 vindt de jubileumeditie Dag van de Duurzaamheid plaats. Ook dit
jaar zal er op De Adelaar op deze dag in alle groepen aandacht worden geschonken
aan duurzaamheid en wordt uitgelegd wat duurzaamheid is. Dit gebeurt a.d.h.v. het
boek 'De kracht van nieuwe energie'.

tjong®talent
‘tjong®talent staat voor ontwikkeling vanuit je eigen talent.
Daarom bieden wij talentlessen aan met een breed aanbod, zodat ook elke leerling de kans krijgt zijn talent(en)
te ontdekken en te ontwikkelen.
De vakgebieden waaruit wij per blok een keuze maken zijn; natuur/biologie, sport en spel, muziek/drama,
tekenen/schilderen, geschiedenis/politiek, koken/voeding, media/ict, wetenschap/techniek en handvaardigheid.
De leerlingen kiezen hieruit één vakgebied waar ze dan een aantal weken aan gaan werken.
Inmiddels zijn we al met de talentlessen gestart. De groepen 2 t/m 4 werken dit blok aan het thema herfst. Zij
konden kiezen uit; wetenschap/techniek, drama/toneel, tekenen/schilderen en natuur/biologie. De leerlingen
van de groepen 5 t/m 8 hebben de keuze gekregen uit, media/ict, sport/spel, handvaardigheid, drama/toneel
en tekenen/schilderen.
In de volgende nieuwsbrief gaan wij een aantal ervaringen van leerlingen met u delen. Wordt vervolgd!

Afsrpaken Gezonde School
Bevordering gezond gedrag is een onderdeel van biologie. De uitgangspunten voor dit vak zijn “Hoe ga ik om
met mijn lichaam” en “De zorg voor het milieu”. Als school vinden wij dit belangrijk. Daarom hebben wij in 20162017 het vignet ‘Gezonde School’ behaald en wel op het onderdeel ‘voeding’. In 2017-2018 is het vignet
uitgebreid met het deelcertificaat welbevinden.
Bij het behalen van het certificaat 'voeding' zijn enkele afspraken vastgelegd. Deze willen we graag nog een
keer benoemen.
- Op De Adelaar wordt er in de ochtendpauze water gedronken en fruit/groente gegeten. Het drinken van
water is daarnaast de gehele dag toegestaan. In elke klas is een kraan aanwezig waar de leerlingen de
bidons kunnen bijvullen.
- Bij de lunch streven wij ernaar dat de kinderen boterhammen meenemen en bijvoorbeeld wat fruit en
groente. We vragen ouders om geen koek, snoep mee te geven.
Drinken: water, melk, karnemelk of een lekkere yoghurtdrank zonder toegevoegde suikers.
We rekenen erop dat deze afspraken bij ons op school worden nageleefd. Het beleidsplan van de school m.b.t.
Gezonde School en het thema voeding is te vinden op de website van onze school.

Van de Pleinplancommissie
De pleinplancommissie werkt hard om van het schoolplein weer een schoolplein te maken, waar de kinderen
fijn kunnen spelen.
Nu hebben jullie kunnen zien dat er al leuke boompjes zijn geplant bij de netschommel, schommels en klimrek.
Bij het kleuterplein is de schutting in regenboogkleuren geverfd. En van de trekkerbanden op het kleuterplein
gaan we een bewegwijzering maken met leuke planten erin.
We hebben natuurlijk nog meer plannen in het vooruitzicht, dit kunnen we realiseren van het geld wat is
binnengehaald door de acties van de afgelopen periodes. Ook het bedrag van de Bazaar komt ten goede voor
het plein.
Vanwege strenge veiligheidseisen laten bepaalde dingen soms even op zich wachten, maar we zijn al wel druk
achter de schermen.
Ons volgende project is om het voetbalgedeelte aan te pakken. Dit project zal ook weer door de inspectie
gecontroleerd moeten worden en zodra dit is goedgekeurd, willen wij als pleinplancommissie een start gaan
maken.

Mocht je het leuk lijken om hieraan mee te werken, bij voorkeur een keer op een zaterdag, dan kun je terecht
bij een van onze commissieleden.
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!

Nieuws uit de Medezeggenschapsraad (MR)
De eerste MR vergadering van dit schooljaar heeft plaatsgevonden op 18 september. Deze vergadering was in
de nieuwe samenstelling. De oudergeleding bestaat uit Pytrick Wassenaar en Edwin Bathoorn. De
teamgeleding bestaat uit Joke Kamperveen en Sanne Jacobi.
Als MR willen wij u graag op de hoogte houden van de zaken die besproken zijn en daarom plaatsen wij na
elke vergadering (eens in de 6-8 weken) een stukje in de nieuwsbrief.
Deze keer zijn de schoolgids en een aantal beleidsplannen en protocollen doorgenomen. Hier hebben de leden
van de MR feedback op gegeven.
Heeft u een bespreekpunt voor de MR, dan mag u dit mailen naar mrcbsdeadelaar@gmail.com of deponeren
in de MR-bus in de hal van de school.

De Kinderboekenweek
Wanneer u de afgelopen week in school bent geweest, is het u vast opgevallen dat het decoteam weer actief is
geweest. Wat ziet het er weer prachtig uit! De school is aangekleed in het thema van de Kinderboek:
Vriendschap, met het motto 'Kom erbij". Heeft u het nog niet gezien? Het is zeker de moeite waard om even
binnen te kijken. Decoteam, ontzettend bedankt weer voor jullie inzet in tijd en werk. Mooi gedaan!
A.s. woensdag, 3 oktober, is de start van de Kinderboekenweek. Natuurlijk zal hieraan ook bij ons op school
aandacht worden besteed. Alle kinderen en leerkrachten van De Adelaar zullen woensdag met elkaar in het
speellokaal een start maken met de Kinderboekenweek.

Een hartelijke groet van team CBS De Adelaar

