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Van de directie,
Beste ouders/verzorgers,
We hebben nog maar vier weken school gehad sinds de zomervakantie en wat is
er al veel gebeurd. Een ouderinformatieavond, een startdienst, de week van de
pauzehap (voor de bovenbouw), studiedag voor het team en het afscheid van
meester Rinie. Wat een mooie start van het nieuwe schooljaar. Ook heb ik al
veel fijne individuele gesprekken gevoerd met ouders over van alles en nog wat.
Ik hoop dat we elkaar
tijdens het hele schooljaar nog heel vaak op een
positieve manier zullen ontmoeten. En ook wanneer u
een keer minder positief bent over de school, hoop ik dat
u mij weet te vinden.
Ik wens iedereen een fijn en samenwerkend schooljaar!

Irma Korpershoek
Directeur CBS De Adelaar
Afscheid meester Rinie / nieuwe conciërge
Afgelopen woensdag hebben we afscheid genomen van Rinie Stelma, onze
conciërge. De roos, die hij van elk kind mocht ontvangen, is zeer gewaardeerd
door hem. Deze persoonlijke aandacht heeft hem zichtbaar geraakt. Ouders en
kinderen, namens Rinie en Liesbeth enorm bedankt voor de prachtige rozen en
de persoonlijke teksten op de kaartjes.
Na het aanbieden van de rozen was
er een kort woordje door Irma en kreeg
Rinie iets aangeboden van het team.
Vervolgens hebben we met z'n allen
genoten van een heerlijke broodmaaltijd,
gedeeltelijk gesponsored door hotelrestaurant v/d Valk Wolvega. (Onze dank)
hiervoor!) De lunch was een complete
verrassing voor Rinie en Liesbeth. Ze
wisten niet beter dan dat de lunch bij de
startdienst hoorde. Na afloop van de
maaltijd en het handen schudden, gingen
Rinie en Liesbeth niets vermoedend naar
buiten om naar huis te gaan. Maar daar
wachtte een nieuwe verrassing. De leerlingen stonden buiten klaar om Rinie toe
te zingen en daarna uit te zwaaien.
We kunnen terugkijken op een geslaagd
afscheidsfeestje.
Rinie, geniet van je pensioen! De ouders, kinderen en het team van De Adelaar
wensen jou en Liesbeth alle goeds!
Per 1 oktober zal Henk Korpershoek bij ons op De Adelaar als conciërge in
dienst treden. Henk, van harte welkom en een fijne tijd gewenst bij ons op De
Adelaar.
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Jarigen oktober
7-okt
Sem van de Tuin (groep 2)
9-okt
Nadine Buitenhuis (groep 7)
14-okt
Rosanne Piest (groep 6)

16-okt
Wout Dedden (groep 2)
17-okt
Lieke Postma (groep 3)
18-okt
Maureen Bron (groep 8)
19-okt
Sofie Bos (groep 6)
24-okt
Amber Bakker (groep 7)
Julian Zanan (groep 5)
27-okt
juf Hennie

Opbrengst Jantje Beton
In mei heeft een deel van de leerlingen hun best gedaan loten te verkopen voor
Jantje Beton. Dit heeft voor onze school een totaalbedrag opgeleverd van €318,-.
Iedereen die loten heeft verkocht, ontzettend bedankt hiervoor. De opbrengst
wordt besteedt aan het 'oppimpen' van het schoolplein.
Agenda

Pleinplan commissie
Sinds kort is er een pleinplan commissie, bestaande uit de volgende leden:
Bertus Hogeling, Wilfred Kemper, Angelina Babois en Cora de Boer. De leden
van de commissie zijn OAC leden en deze commissie is dan ook onderdeel van
de OAC. Het team van De Adelaar is blij met dit initiatief en heel nieuwsgierig
naar de plannen die jullie gaan uitbroeden.
Heel veel succes gewenst!

Kleidngcontainer
De kledinginzameling heeft tot de zomervakantie al een aardig bedrag
opgeleverd. De opbrengst mag de pleinplancommissie gebruiken voor het
'oppimpen' van ons plein. De kledingcontainer blijft op het plein staan en we
hopen van harte dat deze weer door u wordt gevuld met kleding en schoenen
e.d. die u niet meer gebruikt en waar een ander nog blij mee gemaakt kan
worden. Alvast bedankt hiervoor.

2-okt
Maandopening groep 1/2
4-okt
Dierendag
Start kinderboekenweek
23 t/m 27 okt
Herfstvakantie
30-okt
Schoolverpleegkundige gr. 7
Schoolarts gr. 2
Studiemiddag Team,
leerlingen vanaf 12.00 vrij
31-okt
Schoolverpleegkundige gr. 7
Schoolarts gr. 2
1-nov
Dankdag
Maandopening groep 3

Schoolfruit
Ook dit schooljaar mogen wij weer meedoen aan EU-Schoolfruit. In week 46 (13 t/m 17 november) starten de
leveringen en deze lopen t/m week 16. Het is nog niet bekend op welke dag de levering is en
op welke dagen we het fruit dan kunnen uitdelen. Zo gauw dit bekend is, krijgt u bericht van ons.

Met vriendelijke groet,
Team CBS De Adelaar

