
CBS de Adelaar
Door aandacht groeien!

Beste ouders en/of verzorgers,

Vandaag is het dan eindelijk zover en presenteren we met trots onze nieuwe merkidentiteit, de 
daarbij behorende nieuwe visuele identiteit en lanceren we onze spliksplinternieuwe en 
eigentijdse website www.de-adelaar.nl

Zoals jullie in de nieuwsbrief van februari hebben kunnen lezen, zijn we het afgelopen anderhalf 
jaar 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.

Vanaf oktober zijn we een traject gestart met het merkenbureau Morgenwereld. Samen met hen 
ontwikkelden we een nieuwe merkidentiteit voor de Adelaar. Dit geeft ons richting in wie we 
willen zijn als school en waar we voor staan. Ook hopen we hiermee ouders en leerlingen te 
interesseren voor onze school. Daarnaast hebben we de ‘look en feel’ aangepakt en een nieuwe, 
frisse huisstijl ontwikkeld waarmee we op een eigentijdse en kleurrijke manier naar buiten 
kunnen treden. We willen ouders Pytrik Wassenaar en Corine Krijnen bedanken voor hun 
bijdrage in dit traject.

De Adelaar kenmerkt zich als een bevlogen school. De leerkrachten weten waar ze het voor 
doen; de leerling. We halen het beste in leerlingen en elkaar naar boven. Zo versterken de 
leerkrachten het zelfvertrouwen van de leerlingen, maken ze bewust en klaar voor de toekomst. 
Vanuit dit perspectief zijn de roots, visie, missie, rol, essentie en kernwaarden van basisschool 
de Adelaar gedefinieerd. 

In deze nieuwsbrief en in de komende nieuwsbrieven zullen we jullie meenemen in de uitleg van 
onze merkidentiteit.

Als team van basisschool de Adelaar geloven we in een mooie en gezonde toekomst voor onze 
school. We zijn trots op waar we staan en waar we met elkaar naartoe willen. Dit doen we graag 
samen met jullie als leerlingen en ouders van de school. 

Met elkaar komt het voor elkaar!!

Veel leesplezier en ook namens het team, 
de hartelijke groeten van,

Janneke Neef 

Nieuwsbrief
29 april 2021
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In de spotlight

Helaas konden we, vanwege de geldende 
coronamaatregelen niet alle ouders 
uitnodigen voor de onthulling. Toch wilden 
we dit heuglijke moment graag met jullie 
delen. Het was de bedoeling dat alle 
kinderen ‘s middags een speurtocht zouden 
lopen door het dorp samen met ouders en 
leerkrachten, op zoek naar de nieuwe 
kernwaarden van de school. Gezien het 
slechte weer kon dit niet doorgaan en 
verplaatsen we deze activiteit naar 
donderdag 20 mei. We hopen dat jullie 
hierbij aanwezig kunnen zijn!
De kinderen hebben vanmiddag allemaal 
een mooie tas meegekregen met daarin 
een opdracht waar een leuke prijs mee 
gewonnen kan worden. We zijn heel 
benieuwd naar jullie inzendingen!

Ondanks dat het weer een beetje tegenzat 
hebben we met elkaar toch een bijzondere 
dag gehad! Via Parro en onze nieuwe 
website zullen we een aantal mooie 
fotomomenten met jullie delen.

Onthulling visuele identiteit

Vanmorgen om 11.00 uur was het dan 
eindelijk zover: de onthulling van ons 
nieuwe logo! 

Helaas zat het weer niet mee en hebben we 
het programma enigszins aan moeten 
passen. Burgemeester van de Nadort heeft 
buiten het nieuwe gevelbord onthuld 
waarna we snel weer met elkaar naar 
binnen zijn gegaan. Na een mooie 
toespraak van de burgemeester heeft hij 
samen met een oudste en jongste leerling 
van de school onze nieuwe vlag 
gepresenteerd. Wat was dit een bijzonder 
moment! 
Vervolgens hebben we met alle leerlingen 
een lied gezongen en gerapt ter ere van de 
onthulling! De kinderen kunnen het refrein 
vast thuis nog een keer voor jullie zingen.

In het nieuwe logo zijn de vleugels van de 
Adelaar goed herkenbaar. De kinderen 
houden samen de vleugels omhoog: 
met elkaar komt het voor elkaar. 
Maar ook: volg je eigen ontwikkeling en 
maak ruimte voor persoonlijke groei. 
Tevens kunnen de vleugels gezien worden 
als vlaggen, die je samen omhoog houdt 
om te vieren dat je in staat bent je talenten 
en kwaliteiten maximaal te ontwikkelen.

Kortom: 
- Met elkaar komt het voor elkaar
- Talenten en kwaliteiten ontwikkelen
- Het beste uit jezelf en elkaar halen
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Merkkompas 
basisschool 
CBS de Adelaar

Onze waarden
• Persoonlijk: We zijn er voor jou
• Ondernemend: We dóen het gewoon
• Verbindend: Met elkaar komt het voor 

elkaar
• Zelfstandig: Je moet het zelf kunnen
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Onze roots
Een ondernemende school

Onze visie
Voor persoonlijke groei heb je elkaar nodig

Onze missie
Het mooiste in elkaar naar boven halen

Onze rol
Inspirerende leer-KRACHT

Onze essentie
De kracht van aandacht



Welkom bij ons op 
school!

Thijs Brouwer is op 2 april 4 jaar geworden. 
Na Pasen is hij gestart op de Adelaar in 
groep 1.

20 mei wordt Boris Krijnen 4 jaar en start 
hij in groep 1.

We wensen beide jongens veel plezier toe 
bij ons op school!!
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Verjaardagen

Mei
07 Fajèn Huitema (groep 5)
12 Kris Rinsema (groep 8)
15 Casper Tinge (groep 5)
18 Fabian Kopmels (groep 6)
31 Nikky Sloot (groep 6)

Juni
12 Sten Slager (groep 2)
14 Iris Hofstee (groep 7)
21 Boaz Slager (groep 4)

Agenda

3 t/m 14 mei
Meivakantie

24 + 25 mei
Pinksterweekend

+ studiedag

3 juni
Schoolfotograaf

7 t/m 18 juni
toetsweken

23 t/m 25 juni
schoolkamp groep 7 & 8 

(onder voorbehoud)

N.N.T.B.
schoolreisjes groep 1 t/m 6

(onder voorbehoud)



Verbindend:
Met elkaar komt 
het voor elkaar
Opvallende en uitdagende samenwerkingen 
zien wij als het vertrekpunt van mooie en 
succesvolle relaties.

Wij geloven in de kracht van het collectief. 
Als gemotiveerd en betrokken team maken 
wij samen met de kinderen en hun ouders er 
een leuke en leerzame schooltijd van. Op 
basis van gezamenlijke normen en waarden 
gaan wij respectvol met elkaar om. Dat zorgt 
voor verbinding en geeft inspriatie voor ons 
dagelijks handelen.





Contact

Wilt u contact opnemen met de school? Of wilt u een bezoek aan onze school 
brengen? Of meer informatie over een onderwerp?

Bel of mail ons gerust:

CBS De Adelaar
Locatieadres:
Heerenveenseweg 36,
8471 BG Wolvega

Postadres:
Postbus 5, 
8470 AB Wolvega
Telefoon: 0561-613817
e-mail: cbsdeadelaar@tjongerwerven.nl

Bezoek de website

https://www.de-adelaar.nl/contact

