Nieuwsbrief 20-21

d.d. 08-12-2020

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,
Licht haalt tevoorschijn wat verborgen is in het donker. Een juiste
belichting laat opvallen wat eerst nog onopgemerkt bleef.

Agenda:
21 december t/m 1 januari
Kerstvakantie
4 januari
1e schooldag 2021

We leren de kinderen elkaar op een positieve manier in het licht te
zetten, door elkaars kwaliteiten en mooie kanten te benoemen.
Hierdoor leren we elkaar te waarderen en voorkomen we dat
iemand vergeten wordt.

11 t/m 22 januari
Toetsweken
20 januari

In het geboorteverhaal van Jezus
speelt het licht ook een belangrijke rol.
De ster die in het donker van de nacht
de wijzen uit het oosten de juiste weg
toont naar het pasgeboren kindje
Jezus. Zonder deze ster hadden ze hier
geen weet van gehad.

Nationale voorleesdag
1 februari
Maandopening groep 7/8
(alleen met leerlingen)

We willen in deze periode voor kerst de mensen die ziek zijn of het
moeilijk hebben in het licht zetten. Ook de mensen waar we van
houden en niet meer bij ons zijn, gedenken we in het licht!
Dit lichtje is voor jou
voor de warmte die je mist
Dit lichtje zal je de weg weer wijzen
wanneer het even te donker is
Het kaarsje brandt met moed,
vertrouwen, hoop en kracht
Ik wens dat jij hierdoor
weer plezier hebt en weer lacht
Het leven is niet altijd simpel
soms gevuld met verdriet en pijn
Daarom wil ik jou laten weten,
dat er altijd een lichtje zal zijn

Vriendelijke groeten,
ook namens het team,
Janneke Neef
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Geboorte zoon!!
Wens,
Wonder,
Werkelijkheid
Zondag 1 november zijn juf Daniëlle en haar man Jan Hendrik de
gelukkige ouders geworden van zoon Mees Tymen.
Grote broer Sem en grote zus Lizz zijn enorm trots op hun kleine
broertje!
We wensen juf Daniëlle en haar gezin heel veel geluk toe samen
met kleine Mees!!

Winnaar voorleeswedstrijd
Tijdens de voorleeswedstrijd heb ik voorgelezen uit het boek: Niet
thuis, van Jacques Vriens. Het is een heel leuk en spannend boek. Ik
vind het superleuk dat ik heb gewonnen, maar had het niet verwacht
want ik had super goede tegenstanders. Ik vind het best spannend
dat ik nu in de bieb moet voorlezen, maar ik hoop dat corona dan
een beetje over is dat ik ook familie kan uitnodigen. Ik heb er wel heel
veel zin in.
Groetjes Iris Fledderus

Even voorstellen
Mijn naam is Samirah Koole en ik ben 20 jaar. Ik ben sinds
kort komen wonen in Leeuwarden om de opleiding
pabo te doen. Ik zit in mijn eerste jaar en kom stage
lopen bij de kleuters op dinsdag. Mijn hobby’s zijn dansen
en afspreken met vriendinnen voor zo ver het kan in deze
tijd. Daarnaast werk ik bij de Albert Heijn in Harderwijk. Ik
heb veel zin om mijn 1e jaar te starten op CBS De
Adelaar.
Groetjes Samirah
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Sinterklaas
Vrijdag 4 december was het dan eindelijk zover. Sinterklaas kwam om 9 uur
op school en heeft samen met twee pieten zijn verjaardag bij ons op school
gevierd. We hebben heel veel liedjes gezongen, gedanst en spelletjes
gespeeld. Sinterklaas heeft weer de nodige cadeautjes uitgedeeld en wat
zijn er weer mooie kunstwerken/surprises gemaakt in de bovenbouw!!!
Het was een geslaagde ochtend!!

EU-Schoolfruit
Sinds 11 november doen wij mee aan EU-schoolfruit. We
proberen hiermee kinderen te laten kennismaken met allerlei
soorten groente en fruit. We vinden dat kinderen altijd iets
moeten proberen. Tot nu toe zien wij dat heel veel kinderen
genieten van het fruit en de groenten. We horen zelfs reacties
van kinderen dat ze het eerst niet echt wilden eten, maar toen
ze een hap namen ze het toch erg lekker vonden. Het EUschoolfruit project duurt nog tot en met april.

Kerstviering woensdag 16 december
Op woensdag 16 december zal de kerstviering worden gehouden.
Allereerst zullen de kinderen een kerstdiner hebben in de eigen klas. Na
het kerstdiner zullen de kinderen en leerkrachten een mooi en kort
kerstconcert hebben. We zullen ervoor zorgen dat er foto’s en filmpjes
worden gemaakt, zodat jullie er toch van mee kunnen
genieten. We vinden het namelijk erg jammer dat we dit
niet kunnen vieren met de ouders.
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Taaldorp Engels
De kinderen van groep 7/8 zijn vorige week begonnen met het Taaldorp Engels. In dit Taaldorp
gaan de kinderen op een interactieve manier bezig met de Engelse taal. Er worden winkels
gemaakt, waarbij de kinderen zorgen voor een mooie inrichting. Zo is er een groentewinkel, een
kapsalon, een bakkerij, een drogist, een supermarkt, een kledingwinkel en een speelgoedwinkel.
Op dinsdag 15 december gaan de kinderen in het Engels hun producten promoten, gesprekjes
voeren met de ‘klanten’ en de klanten zo goed mogelijk helpen.

Verjaardagen
December
9
10
11
16
20
29
30

Marlies v/d Schuit
Stan de Boer
Wesley Sloot
Eva Mulder
Tara Rozenberg
Juf Joke
Juf Brenda

Groep 7/8
Groep 7/8
Groep 5/6
Groep 7/8
Groep 5/6

Januari
1
5
10
16
16
18
24
27

Loïs Westerveen
Sieger Krikke
Marlijn Postma
Christiaan Bathoorn
Iris Fledderus
Kay Schoemaker
Juf Lammy
Lea Groen

Groep 3/4
Groep 5/6
Groep 1/2
Groep 3/4
Groep 7/8
Groep 1/2
Groep 3/4
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Nieuws vanuit de MR
Woensdag 18 november zijn we als MR weer bij elkaar gekomen.
Onderstaande onderwerpen hebben we met elkaar besproken:
- Jaarkalender
Hierop staan de punten die we per vergadering bespreken, De jaarkalender hebben we
vastgesteld en zal binnenkort ook op de website van school terug te vinden zijn.
- Sponsering
Afgelopen schooljaar heeft de Adelaar meegedaan met de actie van Jantje Beton. Van de
opbrengst hebben we nieuw speelmateriaal voor op het plein gekocht. Vanwege de
lockdown kon de verkoop van de paaseitjes dit schooljaar niet doorgaan.
Bag to school, deze actie loopt nog steeds. Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen
is er ruim 320 kilo aan kleding e.d. binnen gekomen. Dit heeft tot nu toe 98,40 opgeleverd!
- Verkiezing nieuwe mr-leden
Aan het eind van dit schooljaar ontstaat er, vanwege het aftreden bij de oudergeleding,
ruimte in de mr. In de nieuwsbrief van januari/februari zullen we u hier verder over informeren.
Mocht u belangstelling hebben om als ouder zitting te nemen in de mr, bent u van harte
welkom om een vergadering bij te wonen. De eerstvolgende staat gepland op donderdag 4
februari.
Graag vooraf even doorgeven dat u komt. Dit kan via een MR-lid of per mail.
Het mailadres van de MR is, mrcbsdeadelaar@tjongerwerven.nl
Namens de ouders: Pytrik Wassenaar en Edwin Bathoorn
Namens het personeel: Joke Bergsma en Lammy vd Meer
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