
CBS de Adelaar
Door aandacht groeien!
Beste ouders van CBS de Adelaar,

We zijn al een aantal weken op weg en wat is het fijn weer met elkaar op school te zijn. In de eerste 
weken hebben we kort te maken gehad met Corona ‘in de school’. We willen jullie bedanken voor de 
goede samenwerking in deze weken zodat we Corona weer snel de deur hebben kunnen wijzen!
Fijn om te kunnen noemen dat de coronamaatregelen versoepeld zijn, dit maakt ook het contact met u als 
ouders/verzorgers wat makkelijker en we hopen dat we hiermee, met enige alertheid, steeds een beetje 
meer terug kunnen naar het oude normaal. 

Dit schooljaar zijn er een aantal nieuwe kinderen gestart op de Adelaar, hier zijn we erg blij mee en later in 
de nieuwsbrief zullen we hier nog een keer aandacht voor hebben.

Ook dit schooljaar zullen we opnieuw 1 keer in de maand een ‘peuterpretochtend’ organiseren voor alle 
peuters vanaf 3 jaar! De afgelopen weken hebben we bij meer dan 1200 huishoudens in Wolvega 
peuterpretflyers verspreid! Mocht u familie, vrienden of kennissen hebben waarvan u weet dat ze kleine 
kinderen hebben, laat het weten, dan kunnen we daar ook nog een flyer door de brievenbus gooien. 

Een paar weken terug hebben we een nieuwe onderwijsassistent mogen verwelkomen bij ons op school. 
Marith Ernst komt ons team versterken, we zijn erg blij met haar! Verderop in de nieuwsbrief zal Marith 
zich verder aan jullie voorstellen.

Onderwijskundig hebben we plannen gemaakt voor dit schooljaar. Hier heeft u in de laatste nieuwsbrief al  
iets over kunnen lezen. Gister hebben we een studiedag gehad, in gezamenlijkheid met het team van CBS 
de Wegwijzer. Het thema van de dag was ‘didactisch handelen’. Het komende schooljaar is dit een van de 
thema’s waar we dieper op in willen gaan met elkaar. Welke dingen doen we al goed en wat kunnen we 
nog beter doen, zodat we nog gerichter aan kunnen sluiten bij de onderwijsbehoefte van de kinderen en 
hiermee onze kwaliteit van onderwijs duurzaam kunnen verbeteren.

Maandag 19 september is er bij ons op school een audit afgenomen. Tijdens deze dag zijn er twee 
auditoren op bezoek geweest die op basis van dossieronderzoek, fysieke klassenbezoeken en verschillende 
gesprekken gekeken hebben of wij v.w.b. ons onderwijs en de kwaliteit ervan alles op orde hebben. Een 
audit kan vergeleken worden met een inspectiebezoek. We zijn erg blij te kunnen zeggen dat we op een 
aantal belangrijke onderdelen een ‘goed’ scoren en op de overige onderdelen een ‘voldoende’. Er zijn geen 
gebieden waar we een ‘onvoldoende’ op scoren. Daarnaast hebben we waardevolle feedback gekregen. 
Ten aanzien van ons ontwikkelprogramma doen we de goede dingen en zitten we op de juiste koers om 
ons onderwijs kwalitatief en duurzaam nog steviger neer te zetten.

Genoeg informatie die we graag met jullie delen! Verder in de nieuwsbrief meer over de Kanjertraining, de 
verschillende missies die met de klassen geformuleerd zijn, welkom en voorstellen vanuit verschillende 
hoeken en zo nog een aantal interessante wetenswaardigheden.

Veel leesplezier en een hartelijke groet,
mede namens het team,

Janneke Neef

Nieuwsbrief
30 september 2021
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In de spotlight

Kanjertraining

Kanjertraining, hoe zat het ook al weer?

Zoals u weet wordt er op CBS De Adelaar gewerkt met de Kanjertraining. De Kanjertraining geeft ons 
(leerkrachten, leerlingen en ook u als ouders/verzorgers) handvatten voor sociale situaties. Hoe zorgen we er 
met elkaar voor dat we ons veilig voelen, dat er niemand gepest of uitgelachen wordt.

Kinderen leren bij de Kanjertraining bijvoorbeeld:
- Jezelf voorstellen/presenteren
- Iets aardigs zeggen
- Met gevoelens van jezelf en de ander kunnen omgaan
- Een compliment geven en ontvangen
- Grenzen aangeven
- Je mening durven geven zonder iemand te kwetsen
- Een ander durven vertrouwen en zelf te vertrouwen zijn

De Kanjertraining helpt kinderen gedrag te herkennen door middel van de 4 petten. In het filmpje dat via de 
onderstaande link te bekijken is, wordt uitgelegd welk gedrag bij welke pet 
hoort. https://vimeo.com/349016296

Gouden weken
De eerste 6 weken van het nieuwe schooljaar worden ook wel de gouden weken genoemd. De kinderen komen 
na de zomervakantie weer op school, in een (deels) nieuwe groep, met een (al dan niet) nieuwe leerkracht. Dit 
betekent dat er een groepsvormingsproces plaatsvindt.
De gouden weken staan in het teken van kennismaken met elkaar en samen, als groep, afspreken hoe we dit 
schooljaar met elkaar om willen gaan. Wat voor groep willen wij zijn en welk gedrag hoort daar bij.
De leerkrachten doen activiteiten met de groep waarin deze onderwerpen centraal 
staan. Kennismakingsactiviteiten worden ook gedaan wanneer kinderen elkaar al langer kennen. Je weet 
namelijk nooit alles over iedereen. Zo kun je verrassende ontdekkingen over elkaar doen. En hoe beter je 
elkaar kent, hoe beter het ook lukt om met de witte pet op naar elkaar te reageren.

We zullen u in de komende nieuwsbrieven op de hoogte houden van de activiteiten die we doen in het kader 
van de Kanjertraining.
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Elke groep een eigen missie!
Je missie is je focus, dit is wat de groep graag wil!



Elke groep een eigen missie!



We mogen een aantal nieuwe kinderen en 
gezinnen verwelkomen bij ons op school! Wat 
fijn dat jullie er zijn!

We willen jullie heel veel plezier toewensen bij 
ons op school!!

Mijn naam is Marith Ernst, aankomend 

schooljaar ben ik werkzaam op de 

Adelaar als onderwijsassistent. Ik ben 

op dinsdag, woensdag en donderdag 

aanwezig in de groepen om leerlingen 

te ondersteunen tijdens het werken.

Ik heb heel veel zin in het nieuwe 

schooljaar!

Groetjes,

MarithIk ben Jelinke en ik kom dit jaar stage 

lopen in groep 7/8. Ik ben op dit moment 

derde jaars studente aan de 

academische pabo (de pabo in 

combinatie met pedagogische 

wetenschappen) in Groningen. Jullie 

zullen mij vooral tegen kunnen komen op 

de donderdagen maar zo nu en dan ben 

ik er wat vaker. Ik heb erg veel zin in 

komend schooljaar en ik hoop hier van 

en met jullie te kunnen leren. 

Groetjes, Juf Jelinke.

Esmee

Stijn

Julie

Chantal

Elise

Julia
Vera



Maatjesmiddag

Alle kinderen zijn bij de opening van het 
schooljaar ingedeeld in groepjes met vier 
kinderen. Dit zijn kinderen uit verschillende 
groepen en dit zijn hun maatjes van dit 
schooljaar. 
Met deze maatjes gaan ze regelmatig 
activiteiten doen; zoals samen spelletjes doen, 
lezen, buiten spelen of een creatieve opdracht. 

Vorige week hebben we de eerste 

maatjesmiddag al gehad. Wat geweldig om te 

zien hoe de kinderen met elkaar een spel doen, 

hoe de oudsten de jongsten helpen, hoe ze 

samenwerken en overleggen. Maar bovenal 

hoeveel plezier ze met elkaar hebben!

We hopen dit jaar nog heel veel mooie maatjes 
momenten te hebben!

● MR

Kinderboekenweek

Op maandagmiddag 4 oktober openen wij 

(alvast) de Kinderboekenweek.

We starten de middag met een lied, deze is 

speciaal gemaakt voor de Kinderboekenweek. 

Daarna gaan de kinderen samen met hun 

schoolmaatjes activiteiten doen die passen bij 

het thema: worden wat je wil!

Tijdens de Kinderboekenweek zullen we in de 

klas ook diverse leesactiviteiten aanbieden 

passend bij het thema. Kinderboeken zijn een 

onuitputtelijke bron om over beroepen na te 

denken of te fantaseren. Tijdens de 

Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden 

wat je wil en alvast dromen over later!



Kinderpostzegelactie 2021

Ook dit jaar doen wij als school weer mee met de 
Nationale Kinderpostzegelactie. De leerlingen van 
groep 7/8 mochten vanaf woensdag 29 
september bij de deuren langs om voor het 
goede doel dingen te verkopen. Met de 
Kinderpostzegelactie is het mogelijk om niet 
alleen postzegels te kopen maar onder andere 
ook ansichtkaarten, een theepakket, pleisters, 
een tas en bonbons. Ook is het mogelijk om een 
eenmalige donatie te doen.

Dit jaar staat de actie in het teken van ‘Geef 
meer kracht’. De coronacrisis heeft ingrijpend 
effect gehad op alle basisschoolkinderen in 
Nederland. Daarnaast is ook het huiselijk geweld 
toegenomen en voor kinderen uit arme gezinnen 
is het niet altijd mogelijk geweest om goed 
onderwijs te krijgen. Vooral mentale problemen 
zoals eenzaamheid, angst en depressie zijn 
hierdoor ontstaan. Daarom wordt er dit jaar extra 
aandacht besteed aan projecten die kinderen 
helpen meer weerbaarheid hiervoor te 
ontwikkelen. 

Help onze kinderen uit groep 7/8 daarom om 
gezamenlijk een prachtig bedrag op te halen!

Wie zitten in onze de MR?

Onze MR bestaat uit 4 leden waarvan twee 
vertegenwoordigers vanuit de ouders, de zgn. 
oudergeleding en twee vertegenwoordigers 
vanuit het team, de zgn. personeelsgeleding. De 
leden hebben zitting voor een periode van 3 jaar.
Op uitnodiging is ook de directeur aanwezig op de 
vergaderingen om de MR leden te informeren 
over de voorgenomen besluiten.

Wilt u meer informatie over de MR of heeft u 
vragen dan kunt u ons bereiken 
via mrcbsdeadelaar@tjongerwerven.nl

Oudergeleding:
Pytrik Wassenaar
Hillie Schaap

Personeelsgeleding
Daniëlle Versteeg
Lammy van der Meer

mailto:mrcbsdeadelaar@tjongerwerven.nl


Beste ouders,
Van 15 november 2021 t/m 22 april 2022 krijgen uw kinderen op school gratis drie
porties groente en fruit per week. De school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit!
Ook zijn er lessen over fruit, groente en gezonde voeding.

Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en 
groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk! 

EU-Schoolfruit op CBS de Adelaar

De drie vaste groente- en fruitdagen op CBS de Adelaar worden:

Woensdag, donderdag en vrijdag

Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente 
uw kinderen ontvangen? Schrijf u dan in voor de 
Nieuwsbrief voor Ouders via 
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief .

Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om
de aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per dag
te halen.

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een
initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt
Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma
wordt ondersteund door het Voedingscentrum.

De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de
school en de ouders géén kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op
www.euschoolfruit.nl.

Op naar een lekker en gezond schooljaar!

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
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Verjaardagen

September
01 Celina Piest (groep 7)
04 Elise Edwards van Muyen (groep 6)
05 Juf Welmoed
16 Wolf Krijnen (groep 5)
18 Kevin Rietdijk (groep 8)
21 Jesse Hofstee (groep 6)
23 Marit Krikke (groep 3)

Oktober
16 Wout Dedden (groep 6)
17 Lieke Postma (groep 7)
22 Romano Piest (groep 3)

November
05 Daphne Bathoorn (groep 7)
06 Meester Frank
16 Teun Poppe (groep 7)

Agenda

29 september
Studiedag – leerlingen vrij

1 oktober
Peuterpret

4 oktober
Maandopening groep 5/6

6 oktober
Start Kinderboekenweek

18 t/m 22 oktober
Herfstvakantie

28 oktober
Studiemiddag – leerlingen 

12.00 uur vrij

1 november
Maandopening groep 3/4

5 november
Peuterpret

11 november
St. Maarten
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Schoolmaatschappelijk werk
Mijn naam is Marleen van Vossen, ik ben werkzaam als school maatschappelijk werker op de 
school van uw zoon of dochter.

Het schoolmaatschappelijk werk biedt professionele hulp aan kinderen en jongeren van 4 tot 
18 jaar en hun ouders bij het omgaan met of het oplossen van verschillende problemen. Het 
inschakelen van de schoolmaatschappelijk werker gebeurt altijd in overleg. Vaak zal het 
initiatief uitgaan van de interne begeleider of de leerkracht. Ook ouders of de leerling zelf 
kunnen, als ze dat nodig vinden, rechtstreeks contact opnemen met de 
schoolmaatschappelijk werker.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u contact wil met het schoolmaatschappelijk 
werk. Veel voorkomende thema’s zijn weerbaarheid, het omgaan met boze buien, omgaan 
met echtscheiding, onzekerheid, seksualiteit en social media- gebruik of gamen. 

Bij het schoolmaatschappelijk werk wordt in een laagdrempelige en vertrouwde omgeving 
gewerkt aan het zelfstandig oplossen van problemen. Vaak is de begeleiding kortdurend. Er 
kunnen gesprekken met kinderen/ jongeren gevoerd worden, maar ook hun ouders kunnen 
hier terecht met opvoedingsvragen.

De schoolmaatschappelijk werker kan doorverwijzen wanneer meer hulp passend is. Vanaf 
januari 2015 gaan verwijzingen via de gemeente Weststellingwerf. Zonder toestemming 
deelt het Schoolmaatschappelijk werk geen informatie over u aan anderen. Bovendien heeft 
u altijd het recht om uw eigen gegevens in te zien. 

U kunt rechtstreeks contact opnemen met mij:
Marleen van Vossen 06-51761293/ m.vanvossen@weststellingwerf.nl

mailto:m.vanvossen@weststellingwerf.nl


Ondernemend:
We dóen het 
gewoon
We zijn ambitieus en dagen op gezonde 
wijze uit om persoonlijke en gezamenlijke 
grenzen te verkennen én te verleggen.

Door nieuwschierigheid te prikkelen, gaan 
onze leerlingen en medewerkers zalf 
ontdekken waar hun talenten en interesses 
liggen.

Eigen initiatief en lef tonen worden 
gestimuleerd. Op die manier werken we aan 
krachtige en ambitieuze leerlingen én 
leerkrachten.



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

