Nieuwsbrief CBS de Adelaar 18-02-2021
Beste ouders en/of verzorgers,

De Adelaar: Klaar voor de toekomst!

Agenda:

Het zal niemand ontgaan zijn dat we na een hectische periode, een
wat kleinere school zijn geworden. Echter het afgelopen anderhalf
jaar zijn we met een gedreven team bewust gaan bouwen aan een
mooie en kleinschalige school waar iedere leerling volop de
aandacht krijgt die hij of zij verdient.

22 t/m 26 februari
Voorjaarsvakantie

Inmiddels zien we zelf en horen we van ouders en leerlingen, dat De
Adelaar echt weer dat vertrouwde nest is waar je je prettig voelt en
van waaruit je jezelf goed kan ontwikkelen. Het onderwijsteam staat
met volle energie voor de klas en vooral ook tussen de kinderen.
Kortom een mooie basis om op voort te borduren.

11 maart
Studiedag Team-leerlingen
vrij

Ook onze stichting De Tjongerwerven ziet volop toekomst in De
Adelaar en gelooft in de kracht van de huidige school. Dat
betekent bijvoorbeeld dat we voor het komende schooljaar
voldoende formatie houden voor 4 groepen. Ook wil de stichting
investeren in groei en ontwikkeling van De Adelaar en zijn we een
traject gestart met het merkenbureau Morgenwereld.
Samen met hen ontwikkelden we een nieuwe, zogenaamde,
merkidentiteit voor De Adelaar. Dit geeft ons richting in wie we willen
zijn als school en waar we voor staan. Ook helpt dit om krachtig te
kunnen communiceren, zodat we meer leerlingen en hun ouders
weten te interesseren voor onze school. Daarnaast pakken we ook
de ‘look en feel’ aan waar De Adelaar straks eigentijds en kleurrijk
mee naar buiten kan treden. Tot slot starten we vanuit de nieuwe
merkidentiteit ook met het doorontwikkelen van onze onderwijsvisie.
Hiermee hebben we een nog stevigere en professionelere basis voor
hoe we onderwijs willen geven op De Adelaar.
We kunnen ons voorstellen dat jullie zeer benieuwd zijn naar de
nieuwe merkidentiteit, de huisstijl en de onderwijsvisie. In de
volgende nieuwsbrief - nieuwe stijl - informeren wij jullie hier graag
over. We zullen dat doen in combinatie met de lancering van een
spiksplinternieuwe en eigentijdse website!

3 t/m 17 maart
Afname citotoetsen

24 maart
Grote rekendag
1 april
Paasviering voor leerlingen
2 april
Goede vrijdag – vrij!
5 april
2e paasdag – vrij!
20 + 21 april
Eindtoets groep 8
23 april
Koningsspelen (onder
voorbehoud)
26 april
Studiedag Team-leerlingen
vrij
27 april
Koningsdag – vrij!

Kortom, als De Adelaar geloven we in een mooie en gezonde
toekomst voor onze school in Wolvega. We zijn trots op waar we
staan en vooral op waar we met elkaar naartoe willen. We hopen
natuurlijk dat jullie mee willen bouwen aan onze gezamenlijke
toekomst!
Ook namens het team,
vriendelijke groeten van,
Janneke Neef
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Afscheid juf Marije en juf Emilia
Inmiddels heb ik afscheid genomen van een enorm leuke periode in groep 5-6 op
De Adelaar. Wat is dit halve jaar snel voorbij gegaan, zeg. Ik heb een ontzettend
leuke tijd gehad in groep 5/6! Ik heb veel geleerd van de kinderen en ik heb met
veel plezier voor de klas gestaan in deze groep. Ik heb een online afscheid gehad
met de hele klas, maar het is natuurlijk een beetje gek om zo afscheid te nemen.
Daarom kwam ik woensdag 17 februari nog een dagje terug om de kinderen weer
te zien en om écht afscheid te nemen.
Ik wil alle kinderen, collega’s en ouders bedanken voor deze fijne tijd op De
Adelaar. Ik kijk met een goed gevoel terug op deze fijne periode bij jullie op school!
Ik wens iedereen alle goeds en wie weet komen we elkaar nog eens tegen.
Juf Marije

Zoals jullie weten was deze week mijn laatste week op C.B.S. de Adelaar. Nu mijn LIO-periode aan zijn eind
is gekomen, moet ik helaas afscheid nemen van jullie. Na een periode van thuisonderwijs konden we
gelukkig toch nog de laatste twee weken voor de voorjaarsvakantie gezamenlijk in de klas
doorbrengen. Afgelopen woensdag hebben juf Marije en ik een afscheidsfeestje gehouden in groep 5/6,
wat door ieders inzet een groot succes was! Heel erg bedankt hiervoor! Ik kan terugkijken op een hele
leuke en leerzame periode op de Adelaar, waarin ik mij verder heb mogen ontwikkelen als leerkracht. Het
meeste heb ik ervan genoten om samen met de kinderen
van groep 5/6 van alles te beleven, ondernemen en te leren.
We hebben samen mooie, grappige en leerzame momenten
beleefd. Ook de samenwerking met het ontzettend leuke
team was erg fijn. Bedankt allemaal voor deze ontzettend
mooie en leuke periode op de Adelaar! Ik heb het hier erg
naar mijn zin gehad en hoop zeker nog eens terug te komen.
Tot ziens!
Vriendelijke groet,
Juf Emilia

Hoi allemaal!
Daar ben ik weer!
Na een lange tijd sta ik weer te trappelen om terug te komen.
Na een verlof, wat er iets anders uit heeft uitgezien dan dat ik me
had voorgesteld, ben ik weer klaar voor.
Ik vind het wel spannend maar ik weet dat mijn collega’s, maar
ook de kinderen, mijn spanning kunnen weg nemen.
Mees doet het super goed, is een heerlijk tevreden kereltje. Een blij
mannetje op ieder moment van de dag. Na de voorjaarsvakantie
zal ik woensdag, donderdag en vrijdag weer voor de klas (groep
5/6) staan en gaan we er samen tegenaan.
Nog een mooi kiekje van Mees van de afgelopen drie maanden!
Groetjes Juf Danielle
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Fijn dat jullie er weer zijn!
Vorige week hebben we in de leerlingenraad besproken hoe de
leerlingen het thuisonderwijs ervaren hebben. Ook hebben de
leerkrachten in de verschillende klassen hier aandacht aan
besteed.
De kinderen hebben hierin mooie antwoorden gegeven over hoe
zij het hebben ervaren. Natuurlijk misten de kinderen elkaar en de
juffen en meesters, maar ze gaven ook aan dat ze het heel fijn
vonden om te videobellen en daar de hele klas te kunnen zien.
Er ontstonden hele mooie initiatieven waarbij kinderen met elkaar
gingen videobellen en samen gingen lunchen, in een groepje
online het jeugdjournaal keken en daarbij fruit aten, actief bezig
met bewegingen en opdrachten. Ze vonden het ontzettend leuk
dat er muzieklessen waren, bootcamps werden gehouden en allerlei quizzen en kahoots werden gedaan.
Wekenlang thuiswerken is niet het beste en leukste, maar we vinden het fijn om te horen dat de kinderen
met hele creatieve ideeën kwamen. We merken deze week dat de sfeer heel fijn is en de kinderen enorm
blij zijn dat ze elkaar weer zien in de klas en op het plein.

Welkom bij ons op school!
Jayden en Kevin zijn onlangs in Spanga komen wonen.
Na de voorjaarsvakantie starten ze op de Adelaar in groep 1 en 7.
Beide jongens hebben inmiddels kennisgemaakt met hun nieuwe
klas.
We wensen Kevin en Jayden veel plezier toe bij ons op school!!

Gymlessen
Na de voorjaarsvakantie starten de gymlessen in de gymzalen
weer! Hier zijn we enorm blij mee. Bewegen is goed voor de
kinderen en enorm belangrijk in deze coronaperiode waarin veel
activiteiten geen doorgang vinden.

Bibliotheek
Op school hebben we een eigen bibliotheek. In de
afgelopen periode zijn juf Simone en meester Henk als
ware binnenhuisarchitecten aan de slag gegaan en
hebben onze bibliotheek voorzien van een nieuwe jasje!!
Het is een erg gezellige hoek geworden waarvan we
hopen dat de kinderen met veel plezier de nodige
boeken zullen verslinden
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Verjaardagen
Februari
14
16
17
26

Rik Bakker
Doutzen van Burg
Juf Simone jarig
Djordy Smale
Jesse van Dijk

(groep 8)
(groep 3)

Maart
7
12
15
21
23

Matthijs Bathoorn
Juf Daniëlle jarig
Naud Wassenaar
Juf Janneke jarig
Faelan v.d. Sande

(groep 8)

April
11
22
22
23

Edin Schuurman
Fenna van der Molen
Nienke Roode
Danyel van der Straten

(groep 7)
(groep 6)
(groep 6)
(groep 2)

10

(groep 7)
(groep 7)

(groep 6)
(groep 6)
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