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Nieuwsbrief 20-21   d.d. 29-09-2020 
 

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, 

 

De herfst is officieel begonnen! 

 

Gelukkig hebben we de 

afgelopen weken met 

regelmaat de zon zien 

schijnen. Zo hebben we 

tijdens de nationale 

buitenlesdag heerlijk in de 

zon kunnen werken en 

spelen! We hopen ook in de 

komende periode 

regelmatig even met de 

neus in de wind buiten te 

kunnen zijn! 

 

Covid-19 

Met de R in de maand merken we dat we weer meer last van 

snotneuzen krijgen. In deze nieuwsbrief lezen jullie welke 

maatregelen er op dit moment gelden voor de 

basisschoolleerlingen. In de bijlage vinden jullie ook 

een actuele beslisboom. 

Daarnaast denken we graag mee, dus neem bij 

twijfel vooral contact met ons op voor overleg!  

 

Zwangerschapsverlof en vervanging 

Juf Daniëlle is wat eerder dan verwacht 

met zwangerschapsverlof gegaan. We 

wensen haar samen met haar gezin een 

hele fijne tijd toe!  

 

We zijn blij met de vervanging van juf Marije en wensen haar ook 

een fijne tijd toe in groep 5/6. 

 

Parro 

Dit schooljaar zijn we gestart met Parro, de communicatie-app voor 

ouders. Via Parro hebben jullie al de nodige 

berichten en foto’s ontvangen. We hebben ook 

wat nieuwtjes en belevenissen bewaard voor in 

deze nieuwsbrief.  

 

Ik wens jullie veel leesplezier toe! 

 

Ook namens het team, 

vriendelijke groeten van, 

 

Janneke Neef 

 

 
 

Agenda:  

28 september 

Start kinderboekenweek 

1 oktober  

Maandopening gr 5/6 

12 t/m 16 oktober 

Herfstvakantie 

2 november 

Maandopening gr ¾ 

3 november  

Nationaal schoolontbijt 
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Nieuws uit groep 1 en 2 

 

Thema: fruit 

De eerste weken na de zomervakantie werken en spelen de kinderen over het thema fruit. Elke dag 

neemt de juf ander fruit mee naar school om te proeven. De kinderen knutselen en tekenen over fruit.  

Ze maken met legoblokjes fruit na en ook op de kralenplank maken ze fruit na. Verder zijn we met elkaar 

naar de markt geweest. Alle kleuters mochten zelf lekker fruit uitzoeken en zelf betalen. Een mooi en 

leerzaam uitje! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buitenkeuken! 

 

Nanne Krikke heeft een prachtige buitenkeuken voor de 

kleuters gemaakt. Er zijn al heel veel taartjes en 

pannenkoeken gebakken. Bedankt Nanne!  

 

 

 

Schutting! 

 

Henk heeft de schutting op het achterplein geverfd. Deze ziet er weer fleurig uit!  
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Peuter Pret ! 

 
We gaan op De Adelaar starten met Peuter Pret!  

 

Kinderen vanaf 3 jaar uit Wolvega e.o. kunnen het komende 

schooljaar één keer in de maand op vrijdagochtend bij ons 

op school komen spelen.  

 

Overal in het dorp hangen al prachtige posters. Weet je nog 

een gezin met een kindje van 3 jaar, geef het door aan school 

of aan juf Brenda. Zij zal dan een kaartje naar het betreffende 

gezin brengen en ze uitnodigen voor de Peuter Pret! Je mag 

het zelf natuurlijk ook doen. Vraag dan aan juf Brenda een 

kaartje of deel het bericht op Facebook. Samen is ons bereik 

veel groter!  

 

Corine Krijnen heeft ons geholpen met het ontwerpen van de 

poster en de kaartjes. We willen haar hier heel hartelijk voor 

bedanken! 

 

Kinderpostzegels 

 

Op woensdag 23 september zijn de kinderen van groep 7/8 begonnen met het verkopen van 

Kinderpostzegels. 

 

Zoals elk jaar is er ook dit jaar weer een goed doel. Dit jaar gaan de kinderen 

Kinderpostzegels verkopen om kinderen te helpen die geen veilig thuis hebben. In 

Nederland zijn er ongeveer 90.000 kinderen die geen veilig thuis hebben. Dit kan 

komen door mishandeling, verwaarlozing of een ongezonde thuissituatie. Ook 

tijdens de les hebben we het hierover gehad. Wat is een veilig thuis? Hoe zou je 

iemand kunnen helpen die geen veilig thuis heeft? Door dit soort vragen te stellen 

en gesprekjes te voeren, worden de kinderen er ook van bewust dat het niet 

vanzelfsprekend is.  

 

Ze gaan deze dagen nog enorm hun best doen om zoveel mogelijk geld op te 

halen. 

 

 

Verjaardagen: 

 

Oktober 
    

16 Woud Dedden Groep 5/6 

17 Lieke Postma Groep 5/6 

22 Romano Piest Groep 1/2 

29 Sherchinio Ramkhelawan Groep 7/8 
   

    

November     

2 Sem Meijer Groep 7/8 

5 Daphne Bathoorn Groep 5/6 

6 Meester Frank  

11 Dylana Hettinga Groep 7/8 
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Kinderboekenweek 

Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar, En toen?, over geschiedenis. 

 

Door de geschiedenis centraal te stellen maken 

kinderen kennis met prachtige boeken waarin 

een verhaal eigenlijk ook de werkelijkheid is. 

Officieel start de Kinderboekenweek op 

woensdag 30 september. 

Omdat er op die dag andere schoolse 

activiteiten gepland staan hebben wij ervoor 

gekozen om al op maandag 28 september te 

gaan starten. 

 

De Kinderboekenweek is bij ons op school met een speciaal lied feestelijk geopend. 

Daarna hebben de kinderen een tijdreis gemaakt. Zo kwamen ze in het jaar van de bijzondere ontsnapping 

van Hugo de Groot terecht. Ook gingen ze met een levend memorie spel terug in de tijd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de Kinderboekenweek zullen we extra tijd besteden aan het lezen en promoten van boeken 

passend bij het thema, ‘En toen?’. 

Om zo te ervaren hoe bijzonder het lezen van een boek kan zijn. Dat deze je als een soort van tijdmachine 

helemaal mee terug kan nemen in de tijd. 

We gaan de komende weken mooie tijdreizen maken! 
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Nieuws uit de Medezeggenschapsraad (MR)  

 

Als MR willen wij u graag op de hoogte houden van de zaken die 

besproken zijn en daarom plaatsen wij na elke vergadering een stukje in 

de nieuwsbrief.  
De eerste MR vergadering van dit schooljaar heeft plaatsgevonden op 10 september.  

Deze keer hebben we o.a. de vernieuwde schoolgids, het jaarplan en enkele begrotingszaken 

doorgenomen. De schoolgids heeft enkele aanpassingen ondergaan en een nieuwe lay-out gekregen. 

De vernieuwde versie zal binnenkort op de website van onze school te vinden zijn. 

In het jaarplan staan de taken van de MR en de planning van zaken die tijdens vergaderingen 

besproken worden. 

Dit zijn o.a. beleidsplannen, protocollen en de begroting van school. Zo blijft de MR goed op de hoogte 

van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en hoe de school ervoor staat. 

De MR is wat de naam zelf al zegt een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. 

Zij spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in met betrekking tot 

het beleid op school.  

 

Dus wilt u als ouders meer informatie, heeft u vragen of mochten er zaken zijn die u graag met ons wilt 

bespreken dan kunt u ons bereiken via mrcbsdeadelaar@tjongerwerven.nl  

 

Namens de ouders : Pytrik Wassenaar  en Edwin Bathoorn  

Namens het personeel : Joke Bergsma en Lammy vd Meer 

 

 

COVID-19  
 

Versoepeling rondom het beleid 'thuisblijven basisschool kinderen'. 

 

'Het coronavirus verspreidt zich vooral onder volwassenen en van 

volwassen familieleden naar kinderen. Verspreiding van COVID-19 onder kinderen of van kinderen naar 

volwassenen komt minder vaak voor. Over het algemeen geldt: hoe jonger het kind, hoe minder groot de rol 

bij de verspreiding van het virus is.' tekst afkomstig van site RIVM 
 

Daarom gelden de volgende regels aangaande Thuisblijven basisschoolkinderen bij 

ziekteverschijnselen: 
 

- Heeft een kind verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende 

hooikoortsklachten, dan mag hij/zij naar de basisschool. 
Het kind hoeft niet getest te worden op corona. Dit geldt niet als het kind een nauw contact is van iemand die 

corona heeft. Of als het kind bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is. Dan moet hij/zij thuisblijven. 
 

- Heeft het kind andere klachten, die bij COVID-19 kunnen passen, zoals koorts, benauwdheid of (meer 

dan incidenteel) hoesten, dan moet hij/zij thuisblijven tot de klachten 24 uur over zijn. Het kind hoeft niet 

getest te worden voor corona, tenzij hij/zij ernstig ziek is. Neem dan contact op met de huisarts. 
Heeft het kind koorts en/of benauwdheid? Dan blijft iedereen in het huishouden thuis. 
 

- Als iemand in het huishouden positief is getest op COVID-19, blijft iedereen in het huishouden thuis. Krijg 

het kind klachten? Maak een afspraak voor een coronatest. 
 

Mocht u vragen hebben n.a.v. bovenstaand bericht neem dan contact met school op. 
 

Twijfelt u of uw kind wel of niet naar school kan ivm gezondheidsklachten, aarzel niet en bel met 

school. Wij denken graag met u mee! 

mailto:mrcbsdeadelaar@tjongerwerven.nl

