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Nieuwsbrief 20-21   d.d. 02-11-2020 
 

CBS De Adelaar   
Locatieadres: Heerenveenseweg 36, 8471 BG  Wolvega 

Postadres: Postbus 5, 8470 AB Wolvega 

Telefoon: 0561-613817 

e-mail: cbsdeadelaar@tjongerwerven.nl 

 

Beste ouders en/of verzorgers, 

 

Strijd is van alle tijden: om te overleven vechten mens en dier tegen 

elkaar, tegen een overstroming, tegen eenzaamheid, tegen het 

coronavirus. Strijd maakt deel uit van de natuur en daarmee ook 

van ons wereldbeeld. Zo zit de wereld nu eenmaal in elkaar. 

Dat betekent nog niet dat je er geen vragen over mag stellen. Wat 

is de zin van strijd? Kun je leven zonder te vechten? Kent een strijd 

alleen maar verliezers? Of kun je ook sterker uit een strijd tevoorschijn 

komen? 

 

Het is goed dat we met kinderen stilstaan bij de zin en onzin van 

strijd en ze leren dat ze er vragen bij mogen stellen. Ook hun leven 

kent immers conflicten. Bovendien groeien ze op in een 

samenleving die zich kenmerkt als een prestatiemaatschappij en in 

een cultuur waarin concurrentie en tegen de ander op moeten 

boksen normaal zijn. Binnen zo’n visie is het niet vreemd dat we 

waardering hebben voor kinderen die ergens voor willen knokken. 

En dat we blij zijn dat onze kinderen zich strijdbaar durven opstellen 

en zich niet laten ondersneeuwen of omver laten blazen. 

Tegelijkertijd zijn we geen voorstander van ruzies en vechtpartijen. In 

dit spanningsveld zoekt een kind zijn weg en kan het best wat steun 

gebruiken! 

 

Vanuit de methode Trefwoord denken we deze weken met de 

kinderen na over hoe je kunt omgaan met weerstanden, conflicten 

en tegengestelde belangen. Ze leren de vraag te stellen naar de zin 

en onzin  van een strijd. Ze ontdekken wat het betekent om winnaar 

of verliezer te zijn. Is er wel een winnaar of verliezer? En ze 

onderzoeken of en hoe een strijd mensen sterker kan maken. 

 

Ik wist dat jij goed zwemmen kon; 

dat jij het in je had. 

Vol spanning sta je op de rand 

en spring je in het bad. 

Kom op, ga door en ga ervoor. 

En trek je eigen plan. 

Ik steun je. Ik geloof in jou. 

Ik weet dat jij het kan! 

 

Het sterkt je in hart en hoofd 

als iemand echt in jou gelooft… 

 

 

Ook namens het team, 

vriendelijke groeten van, 

 

Janneke Neef 

 

 
 

Agenda:  

2 november 

Maandopening groep 3/4 

(alleen met leerlingen) 

3 november 

Nationaal schoolontbijt 

11 november 

Sint Maarten 

1 december 

Maandopening groep 1/2 

(alleen met leerlingen) 

4 december 

Sinterklaas op school; leerlingen 

12.00 uur vrij! 

16 december 

Kerstviering 

 

18 december 

Kerstvakantie; leerlingen 12.00 

uur vrij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



   

   Pagina 2 van 5 

   

 

Schoolfruit 
In het begin van het schooljaar konden we ons weer inschrijven voor het EU-Schoolfruitprogramma. Het is 

fijn om te kunnen vertellen dat we hier weer aan mee mogen doen!  

Van 9 november t/m 16 april krijgen alle kinderen elke week op woensdag, donderdag en vrijdag groente 

en fruit aangeboden. Op maandag en dinsdag nemen de kinderen voor de pauzehap zelf fruit mee naar 

school. Het fruit en de groente zal volgens richtlijnen van het RIVM aangeboden worden. Er zal zoveel 

mogelijk (makkelijk deelbare) handfruit/groente geleverd worden. 

 

Ook zijn er lessen over fruit, groente en gezonde voeding.  Met EU-

Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit 

en groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!  

Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen 

hoeveelheid groente en fruit per dag te eten.  Het EU-Schoolfruit- en 

groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie 

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & EU-

Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het 

Voedingscentrum.  

 

Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen 

ontvangen? Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief voor Ouders 

via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief 

 

Parro  
Gebruik chatfunctie op app Parro  

Sinds dit schooljaar zijn wij gestart met het gebruik van de app Parro. We zijn blij 

dat inmiddels alle ouders zijn aangemeld en dat de app al in gebruik is voor 

mededelingen en foto’s!  

Graag willen wij de volgende stap zetten in het gebruik van de app. Ook de 

communicatie tussen leerkrachten en ouders willen wij beschikbaar maken op 

Parro. Hiervoor is een chatfunctie beschikbaar. 

 

Hoe werkt de chatfunctie? 

De leerkrachten kunnen een gesprek starten met u als ouder, maar u kunt als 

ouder ook een gesprek starten met de leerkracht. Is er iets waarvan de 

leerkracht op de hoogte moet zijn? Dan kunt u vanaf nu dus even een 

berichtje sturen via de chatfunctie. Wilt u zelf een gesprek met de leerkracht 

starten, klik dan rechtsboven op de ‘+’, selecteer de leerkracht die u wilt 

berichten en typ in het kader uw bericht. Klik daarna op verzenden.  

Eén-op-één gesprekken in Parro worden hoofdzakelijk gevoerd over redelijk 

informele zaken. Indien er zorgen zijn bij de leerkracht of bij de ouder gaan 

we graag persoonlijk in gesprek met u. Er wordt dan een (telefonische) 

afspraak met u gemaakt. Zorgen kunnen over didactische, pedagogische of 

medische zaken gaan.  

Wat betreft het ziekmelden van uw kind ontvangen we deze bij voorkeur 

telefonisch zodat we zeker weten dat de betreffende leerkracht op de 

hoogte is van de afwezigheid van uw kind. 

Wanneer kunnen we gebruik maken van de chatfunctie? 

De leerkrachten zijn op zijn/haar werkdag beschikbaar op de chat van 7:45 tot 16:30. Buiten deze dagen en 

tijden komen verstuurde berichten nog steeds aan, maar de leerkracht ontvangt notificaties op het 

eerstvolgende beschikbare tijdstip. 

We streven naar een vlotte communicatie via de app. Leerkrachten zijn echter niet altijd in staat om direct 

te reageren. Immers staan ze het grootste deel van de dag voor de klas. Lesgeven en aandacht voor het 

kind krijgen natuurlijk voorrang. 

  

Schoolfruit op 

woensdag, 

donderdag en 

vrijdag vanaf 

11 november! 

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
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Verjaardagen: 
November       

2 Sem Meijer  Groep 7/8 

4 Meester Frank   

5 Daphne Bathoorn Groep 5/6 

11 Dylana Hettinga  Groep 7/8 

16 Teun Poppe  Groep 5/6 

December       

1 Kirsten Bron  Groep 7/8 

3 Timo Huitema Groep 1/2 

6 Araminte van de Sande Groep 7/8 

7 Milan Smale Groep 5/6 

9 Marlies van der Schuit  Groep 7/8 

10 Stan de Boer  Groep 7/8 

11 Wesley Sloot  Groep 5/6 

16 Eva Mulder  Groep 7/8 

20 Tara Rozenberg  Groep 5/6 

 

 

Happy Stones 
Zoals jullie via Parro hebben kunnen lezen zijn de Happy Stones, gemaakt door alle leerlingen van De 

Adelaar, naar Berkenstede gebracht. Activiteitenbegeleider Tanja van Berkenstede heeft ons 

onderstaande berichtje gestuurd: 

 
We hebben de Happy Stones op alle afdelingen gebruikt voor 

individuele (persoonlijke aandacht bewoners)activiteit en op 

de huiskamers. 

Fantastische reacties gehad en allemaal bedankjes en 

geweldige verhalen van de bewoners gekregen. 

Dus namens alle bewoners en medewerkers bedankt voor jullie 

creatieve Happy Stones. 

De stenen speelden de hoofdrol voor een glimlach met een 

fleurige/kleurrijke beleving. 

Dank jullie wel!  
 

 

Doe-talentklas 
CBS De Wegwijzer is vorig jaar gestart met de Doe-talentklas. 

In deze klas zitten kinderen die vooral leren door te doen. 

Elke week doen we een ochtend andere dingen dan dat we 

op school doen. We gaan op bezoek bij bedrijven, helpen 

elkaar tijdens het maken van opdrachten. En we leren 

ontzettend veel! 

We werken samen met het Terra college, daar mogen we ook een lokaal gebruiken. 

Dit schooljaar sluiten er ook kinderen van andere scholen aan: een leerling van CBS In de Kring uit 

Oosterwolde en een leerling van CBS De Adelaar. 

Na de herfstvakantie zijn we weer gestart gaan er weer een fantastisch jaar van maken, waarin we veel 

met en van elkaar leren.  
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Stagiaires 
Ik zal mezelf even voorstellen, mijn naam is Meike Hiemstra. Ik ben negentien 

jaar en woon in Heerenveen. Ik volg de opleiding pabo in Leeuwarden, aan 

het Nhl Stenden. dit jaar kom ik stagelopen op de Adelaar. Dit schooljaar is 

mijn eerste jaar op de pabo, maar ik heb zelf al veel ervaring met 

stagelopen. Voor de pabo heb ik namelijk drie jaar lang de opleiding 

onderwijs assistent gevold. Daarom hoop ik ook dit schooljaar weer een leuk 

stagejaar te hebben op deze school. Voor het begin van dit schooljaar zal ik 

vooral elke dinsdag te vinden zijn bij groep drie en vier.  

Zelf ben ik een creatief persoon die houdt van knutselen, schilderen en ook 

tekenen. In mijn vrije tijd doe ik dit dan ook graag. Mensen zullen mij dan 

vooral ook kennen als de creatieve juf die graag de creativiteit in kinderen 

naar boven haalt.   

Dit schooljaar hoop ik een mooie tijd door te brengen en ook veel te leren 

op de Adelaar.  

 

 

 

Ik ben Emilia Weijer, ik ben 21 jaar en woon in Nieuwehorne. Momenteel studeer ik 

aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar ik de Academische Pabo doe. Dit 

schooljaar zit ik in mijn laatste jaar van de opleiding en mag ik mijn eindstage gaan 

doen op CBS de Adelaar. Hier zal ik tot de voorjaarsvakantie drie dagen 

(woensdag, donderdag en vrijdag) voor groep 5/6 staan, waar ik ontzettend veel 

zin in heb! Ik houd ervan om kinderen te begeleiden en te stimuleren in hun 

ontwikkeling, zowel op gebied van kennis als sociaal-emotioneel. Dingen die ik leuk 

vind om te doen in mijn vrije tijd zijn onder andere zingen, theater, reizen en 

volleybal. Ik hou ontzettend van gezelligheid en vind het daarom leuk om met 

vrienden van alles te ondernemen. Daarnaast ben ik fan van samenwerken en zo 

hoop ik een positieve aanwinst te zijn in het team van de Adelaar. 

 

 

Bag2school 

Op onze school wordt gebruikte kleding verzameld. Dit doen wij voor Bag2School 

Nederland.  

Het resultaat van de laatste inzameling was 328 kilo. Dit vertegenwoordigt een 

waarde van € 98,40. 

Wij zouden het erg op prijs stellen als u zich ook in wilt zetten om zakken te vullen 

met de oude nog bruikbare kleding/textiel van u en uw kinderen. Dit zijn bijvoorbeeld schoenen, shirts, 

broeken, riemen, maar ook lakens en dekens. Kijk op de website van Bag2School voor een volledige lijst 

met wat er wel en niet ingezameld mag worden, www.bag2school.nl . Daarnaast vindt u hier nog meer 

informatie over hoe de inzameling in zijn werk gaat en waar de kleding heen gaat. De zakken met deze 

kleding kunnen worden gedeponeerd in de grijze kleding container die links van ons schoolgebouw staat. 

Alvast enorm bedankt voor uw hulp bij de inzameling. 
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Schoolmaatschappelijk werk 
 

Het schoolmaatschappelijk werk biedt professionele hulp aan kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar en 

hun ouders bij het omgaan met of het oplossen van verschillende problemen. Het inschakelen van de 

schoolmaatschappelijk werker gebeurt altijd in overleg. Vaak zal het initiatief uitgaan van de interne 

begeleider of de leerkracht. Ook ouders of de leerling zelf kunnen, als ze dat nodig vinden, rechtstreeks 

contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker. 

 

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u contact wil met het schoolmaatschappelijk werk. Veel 

voorkomende thema’s zijn weerbaarheid, het omgaan met boze buien, omgaan met echtscheiding, 

onzekerheid, seksualiteit en social media- gebruik of gamen.  

 

Bij het schoolmaatschappelijk werk wordt in een laagdrempelige en vertrouwde omgeving gewerkt aan 

het zelfstandig oplossen van problemen. Vaak is de begeleiding kortdurend. Er kunnen gesprekken met 

kinderen/ jongeren gevoerd worden, maar ook hun ouders kunnen hier terecht met opvoedingsvragen. 

 

De schoolmaatschappelijk werker kan doorverwijzen wanneer meer hulp passend is. Vanaf januari 2015 

gaan verwijzingen via de gemeente Weststellingwerf. Zonder toestemming deelt het 

Schoolmaatschappelijk werk geen informatie over u aan anderen. Bovendien heeft u altijd het recht om 

uw eigen gegevens in te zien.  

 

U kunt rechtstreeks contact opnemen met de maatschappelijk werker van uw school: 

 

 

 

 

 

 

 

         

Jennifer Bergsma  

06-51676009 

j.bergsma@weststellingwerf.nl 

                                       

Bij geen bereik of tijdens schoolvakanties kunt u contact opnemen met:  

Gebiedsteam Noordwolde 0561-691221 

 

 

 

 


