
CBS de Adelaar
Door aandacht groeien!

Beste ouders van CBS de Adelaar,

Met een bescheiden feestelijke omlijsting heeft burgemeester André van de Nadort het nieuwe 
logo van de school onthuld. Deze onthulling volgt op een mooi en boeiend proces, waarin het 
team samen met een vertegenwoordiging van ouders heeft nagedacht over de identiteit van de 
school. Het logo verbindt de identiteit en de visie aan elkaar: voor persoonlijke groei heb je een 
veilige en kleurrijke plek nodig waar kinderen samen leren en vleugels krijgen om zich te 
ontwikkelen. CBS de Adelaar gunt alle leerlingen een mooie ontwikkeling. Dat dragen we graag 
uit via ons nieuwe logo en vooral in ons dagelijks onderwijs.

Om de mooie woorden waar te maken is een bevlogen team nodig. De meesters en juffen die nu 
aan de school verbonden zijn, zullen ook het komende schooljaar verantwoordelijk blijven voor 
het onderwijs. In 2021-2022 staat er nagenoeg hetzelfde team als het afgelopen jaar. Dat is 
belangrijk omdat we met elkaar mooie uitgangspunten hebben vastgesteld. De 
onderwijsassistent, Simone, gaat ons helaas wel verlaten. Zij gaat buiten het onderwijs een 
nieuwe uitdaging tegemoet. We zullen haar zeker missen en we zijn op zoek naar een 
enthousiaste en bekwame onderwijsassistent, als aanvulling op ons team.
Het komende jaar zal weer volop in het teken staan van ontwikkeling. Het onderwerp ‘didactisch 
handelen’ zal het komende jaar een van de thema’s zijn waar we ons onderwijs duurzaam in 
willen verbeteren. Uiteraard hopen we van harte dat we geen lockdown meer krijgen.

Graag zouden we zien dat de school zelf vleugels gaat krijgen en er meer leerlingen naar de 
school komen. Gelukkig zien we dat nieuwe ouders interesse hebben in onze school. We hebben 
het vertrouwen dat het aantal leerlingen de komende jaren toe zal nemen. De kleinschaligheid is 
ook onze kracht. Zo hebben we de leerlingen goed in beeld en kunnen we het onderwijs heel 
goed afstemmen op de ontwikkeling van de leerlingen. Ons motto is niet voor niets “Door 
aandacht groeien”. Hoewel de kwaliteit van onderwijs goed op orde is, blijven we als school 
natuurlijk volop in beweging en willen we het steeds een beetje beter doen.

In deze nieuwsbrief leest u onder andere meer over hoe we het afgelopen jaar invulling hebben 
gegeven aan de ontwikkeling en kwaliteit van het onderwijs en waar we ons het komende jaar 
op willen richten.

Graag vertrouwen we erop u naar behoren te hebben geïnformeerd. Mochten er toch nog 
vragen zijn dan vernemen we dat graag. U bent altijd welkom voor een kop koffie of thee.

Veel leesplezier en een hartelijke groet,
Mede namens de medezeggenschapsraad en het team,

Janneke Neef

Nieuwsbrief
29 juni 2021
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In de spotlight

Beleidsplannen vakgebieden
We hebben het afgelopen 
schooljaar beleidsplannen geschreven 
voor verschillende vakgebieden. We zijn 
gestart met het technisch lezen.
Vanuit de documenten die er al waren, 
heeft het team gekeken naar wat er in de 
eigen groep gedaan wordt, hoe dit aansluit 
op de voorgaande groep en op de volgende 
groep. Zo hebben we samen vastgelegd 
wat op CBS de Adelaar de aanpak is voor 
het technisch lezen. Onderdeel van 
het beleidsplan is het protocol dyslexie, wat 
ook opnieuw is vastgesteld. Door middel 
van filmfragmenten is er bij elkaar in de 
groepen gekeken om met en van elkaar te 
leren.
Behalve het beleidsplan technisch 
lezen liggen er nu beleidsplannen voor 
rekenen-wiskunde (inclusief protocol 
dyscalculie), spelling, begrijpend 
lezen, wereld-oriëntatie en verkeer. 

Vooruitblik 2021-2022

Komend schooljaar staat in het teken van:

- Didactisch handelen (hoe geven we onze 
lessen vorm zodat deze zo goed mogelijk 
aansluiten bij de leerlingen en de 
onderliggende verschillen).

- Beleidsplan  meer- en hoogbegaafdheid.

- Ondersteuningsstructuur (hoe volgen we 
de ontwikkeling van de leerlingen).

- Verder uitwerken van de onderwijsvisie.

We zullen u middels de nieuwsbrief 
regelmatig op de hoogte houden van alle 
ontwikkelingen.

Terugblik schooljaar 
2020-2021

Het schooljaar 2020-2021 was (wederom) 
een bijzonder schooljaar, met vanaf half 
december opnieuw een periode van 
thuiswerken, corona-testen, quarantaine 
en alles wat er nog meer bij kwam 
vanwege covid-19.

Behalve dat de leerlingen dagelijks in de 
groep onderwijs krijgen, zijn we als team 
ook bezig om te zorgen dat we dat 
onderwijs op een zo goed mogelijke manier 
geven. We willen graag zo goed mogelijk 
aansluiten bij wat de kinderen nodig 
hebben, de zgn. onderwijsbehoefte van de 
leerlingen.
Daarvoor is het nodig dat we steeds onszelf 
de vraag stellen: doen we de goede dingen 
en doen we de goede dingen goed? Vanuit 
dit uitgangspunt hebben we in 2020-2021 
de onderstaande onderwerpen aan de orde 
gehad in onze teamoverleggen.

Groepsvorming
Je fijn voelen is een belangrijke voorwaarde 
om tot leren te kunnen komen. Daarom 
hebben we op CBS de Adelaar veel 
aandacht voor het groepsvormingsproces 
in onze groepen.
We gebruiken hiervoor de werkvormen van 
de Kanjertraining. De vragenlijsten 
van KanVas (volgsysteem van de 
Kanjertraining) geven ons inzicht in hoe 
leerlingen zich voelen op school.
We zijn dit schooljaar gestart met het 
werken met een draaiboek groepsvorming. 
Het komende schooljaar gaan we dit verder 
uitbouwen (hopelijk zonder onderbreking 
van een thuiswerkperiode!) om te blijven 
zorgen dat er een veilig groepsklimaat is op 
onze school.
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Groepsindeling 2021-2022
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
Groep 1-2

Brenda Brenda Brenda Brenda -
Groep 3-4

Joke Joke Joke Lammy Lammy
Groep 5-6

Frank Frank Daniëlle Daniëlle Frank
Groep 7-8

Jeroen Jeroen Frank Frank Jeroen
Flex/werkdruk
vermindering Lammy Jeroen Jeroen

Aanwezigheid

Onderwijs-
assistent

Wordt nog 
ingevuld

Intern 
begeleider Welmoed

Welmoed 
(muziek)

Directeur Janneke Janneke Janneke

Vakantie en vrije dagen 2021-2022

Vakanties eerste laatste Vrije (studie) dagen

dag dag

Herfstvakantie 18-10-2021 22-10-2021 Studiedag 29-9-2021

Kerstvakantie 27-12-2021 7-1-2022 Studiemiddag, ll vanaf 12.00 uur vrij 28-10-2021

Voorjaarsvakantie 21-2-2022 25-2-2022 Sinterklaas, ll vanaf 12,00 uur vrij 3-12-2021

Goede Vrijdag 15-4-2022 15-4-2022 Kerstvakantie, ll vanaf 12,00 uur vrij 24-12-2021

Paasmaandag 18-4-2022 18-4-2022 Studiemiddag, ll vanaf 12.00 uur vrij 27-1-2022

Koningsdag 27-4-2022 27-4-2022 Studiedag 14-3-2022

Meivakantie 25-4-2022 6-5-2022 Koningsspelen, ll vanaf 12.00 uur vrij 22-4-2022

Hemelvaartsdag 26-5-2022 27-5-2022 Tjongerwervendag, ll vrij 25-5-2022

Pinkstermaandag 6-6-2022 6-6-2022
Laatste schooldag, ll vanaf 12.00 uur 
vrij 15-7-2022

Zomervakantie 18-7-2022 26-8-2022
De activiteitenkalender ontvangen jullie 
z.s.m. na de zomervakantie.



Nieuws vanuit de MR

Op dinsdag 8 juni was de laatste vergadering van de MR voor dit 
schooljaar.
Bij de start van de vergadering was er een korte evaluatie over 
de onthulling van het nieuwe logo en de vernieuwde website.
Na de evaluatie is de uitkomst van de Iep toets besproken.
De score zit landelijk op 79,7, de Adelaar zit met een score van 
81,5 boven dit landelijke gemiddelde. Een mooi resultaat!
Verder stond het Nationaal Programma Onderwijs op de agenda. 
Deze biedt scholen aan de hand van een menukaart met 
effectieve interventies de mogelijkheid om hun leerlingen de 
komende twee jaar extra te ondersteunen om leervertragingen 
in te halen en het onderwijs te verbeteren. Er bestaat op dit 
moment vanuit de overheid nog onduidelijkheid over hoe deze 
gelden richting o.a. de basisscholen wordt uitgezet. Deze zal 
daarom op de eerstvolgende vergadering als agendapunt 
terugkomen.
Aan het eind van de vergadering hebben wij afscheid genomen 
van Edwin Bathoorn als MR-lid. Wij hebben Edwin bedankt voor 
de fijne samenwerking en zijn inzet voor de MR. Als nieuw lid 
hebben wij Hillie Schaap welkom geheten. Zij stelt zich in deze 
nieuwsbrief verder aan u voor.
Tenslotte; 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 Hillie Schaap
Namens het personeel : Daniëlle Versteeg en Lammy vd Meer
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Even voorstellen

Voor wie mij niet kent, mijn naam is Hillie Schaap, moeder van Sieger (groep 5) en Marit 
(groep 2).
Een tijd geleden las ik de oproep van de MR waarin ze zochten naar nieuwe leden en heb ik 
mij aangemeld. Na een pittige sollicitatieprocedure, ik was de enige kandidaat, hebben de 
huidige MR-leden ingestemd met mijn aanstelling.
Ik vind het erg belangrijk dat alle ouders op één of andere manier betrokken zijn bij de 
ontwikkelingen van de school. Ik zie het als mijn taak om actief mee te denken en ervoor te 
zorgen dat onze kinderen met plezier naar school (blijven) gaan. 
Inmiddels heb ik al twee vergaderingen bijgewoond en neem ik het volgende schooljaar 
definitief het stokje over van Edwin Bathoorn.



Afscheid juf Simone

Via deze nieuwsbrief wil ik jullie vertellen dat ik de 
Adelaar ga verlaten en dat 8 juli mijn laatste 
werkdag zal zijn. Dit nieuws heb ik vandaag ook in 
alle groepen verteld.
Ik heb een baan aangeboden gekregen in het bedrijf 
van mijn zus. Ze heeft een lunchroom met  
"speciale" medewerkers, in Oosterwolde.
Natuurlijk heb ik er veel zin in om daar te gaan 
beginnen, maar ik laat ook iets moois achter! Dat is 
ook wel even slikken en de laatste dagen naar de 
vakantie toe, zullen ook wel pittig worden.

Ik kijk in ieder geval met een fijn gevoel terug naar 
de 2 jaar die ik op de Adelaar heb gewerkt. Een 
superfijn team en top leerlingen!!!!

Bedankt daarvoor.

Lieve groet,
Simone

Als team van CBS de Adelaar willen we jullie allen 
alvast een hele fijne zomervakantie toewensen!!!!
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Verjaardagen

Juli
06 Xiao Wen Wang (groep 3)
07 Ruben Kemper (groep 8)
10 Hedser Roode (groep 4)
12 Suzan v.d. Schuit (groep 6)
25 Chelsey Babois (groep 6)
29 Tygo van Burg (groep 6)
30 Sofie Dedden (groep 7)
31 Meester Jeroen

Augustus
06 Lisanne Verbeek (groep 8)
14 Joyce de Vries (groep 6)
27 Sophie Kemper (groep 4)
28 Davey de Vries (groep 5)
31 Cheynne Brandsma (groep 7)

September
1 Celina Piest (groep 7)
16 Wolf Krijnen (groep 5)
18 Kevin Rietdijk (groep 8)
21 Jesse Hofstee (groep 6)
23 Marit Krikke (groep 3) 

Agenda

12-07 t/m20-08
Zomervakantie

23 augustus
1e schooldag

26 augustus
Opening schooljaar

30 augustus
19.00 uur informatie avond

01 september
Maandopening groep 7 & 8

03 september
Peuterpret

06 - 10 september
Omgekeerde oudergesprekken

29 september
Studiedag – leerlingen vrij!



Persoonlijk:
We zijn er voor jou
We zijn kleinschalig, benaderbaar en hebben 
oog voor ieder individu. Door oprecht 
aandacht voor de kinderen en elkaar te 
hebben, voelt iedereen zich welkom.

Door goed te luisteren, in kleinere groepen te 
werken en te observeren helpen we de 
kinderen op effectieve wijze verder in hun 
ontwikkeling.

We bieden passende leeroplossingen, hoe 
verschillend de mogelijkheden en 
uitdagingen per kind ook zijn.



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

