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

Na een aantal roerige laatste weken én helaas eerder dan gepland de school moeten sluiten zijn we alweer 
aan het einde van het jaar gekomen. Wat gaat de tijd toch ieder jaar weer snel!

De afgelopen weken hebben we te maken gehad met corona in de school. Zoals het nu lijkt hopen we het 
ergste gehad te hebben en alle kinderen, ouders, broertjes/zusjes en de leerkrachten weer (bijna) hersteld 
zijn. We hebben in deze weken veel van jullie als ouders en kinderen gevraagd. Elke dag was het weer 
spannend of de kinderen naar school toe zouden kunnen en thuis werd er weer een beroep gedaan op de 
ouder als helpende meester of juf.
Wij willen jullie bedanken voor de samenwerking in deze weken. We hebben dit als erg prettig ervaren!

De komende weken staan in het teken van kerst en oud en nieuw. Een periode van feest en gezelligheid 
maar ook zeker een periode waarin we stil staan bij de mensen die verdrietig zijn, ziek zijn of het niet zo 
makkelijk hebben. We staan in liefde met elkaar om elkaar heen!

Het feest van verheugen Verlangen naar de tijd
Op het Licht in de duisternis Dat woorden bemoedigen
Het feest van verwachten Met warmte uitgesproken
Wat er nog steeds niet is En zo het leven verrijken

Verlangen naar de rust in onzekere tijden Verlangen dat wordt geboren
Hopen op een veilig jaar In het hart van ieder mens
Kerstmis brengt gevoelens Het is kwetsbaar krachtig
Van respect en liefde voor elkaar Net als het Kerstfeest zelf

In deze laatste nieuwsbrief van 2021 komen er ouders aan het woord, kunnen we vertellen dat we met 
een nieuw leerlingvolgsysteem gaan werken, stelt de leerlingenraad zich aan u voor en zo nog een aantal 
nieuwswaardige weetjes!

We zouden het leuk vinden als er meer ouders zijn die mee willen werken aan de nieuwsbrief. Dit kan door 
een (voorstel)stukje te schrijven over jullie gezin, een leuke anekdote van de kinderen te vertellen of iets 
anders wat leuk is om te delen met elkaar! We horen het allemaal graag!

Dank voor alle mooie dingen die we samen met jullie en de kinderen, ondanks alles, toch hebben kunnen 
doen en we hopen er een mooi 2022 van te maken met elkaar!

Fijne feestdagen!

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

Janneke Neef

Nieuwsbrief
december 2021
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In de spotlight

Hallo allemaal!

In de spotlight…eigenlijk is dat helemaal niet ons ding... Door meester
Frank zijn wij gevraagd iets te schrijven voor de nieuwsbrief. 
Elise is dit schooljaar begonnen in groep 6. Tja, en
als je nieuw bent, sta je automatisch toch een beetje in de spotlight:
wie is dat nieuwe meisje in de klas? Wie is die moeder en vader bij
het hek? Het was spannend voor ons, maar wat heeft het goed 
uitgepakt!

Op 23 augustus jl. kregen we de sleutel van ons nieuwe huis en het
was de eerste schooldag voor Elise. Dus die dag brachten we Elise
naar De Adelaar. Ze vond het spannend, maar had er ook veel zin in. Voor de zomervakantie hadden we 
kennisgemaakt met de school, waar we heel warm ontvangen waren en we een positieve indruk kregen van de 
school. Hierdoor had Elise ook zin gekregen om de overstap te maken naar De Adelaar.

Terwijl Elise haar eerste schooldag had, kregen wij de sleutel en hebben we, na een grote schoonmaak, onze 
kampeerspullen in huis gelegd. Zo zouden we de eerste week doorbrengen: slapen op de grond en eten aan de 
kampeertafel en zitten op campingstoelen. Het was een heftige week. Maar op school had Elise het meteen naar 
haar zin: het is gezellig in de klas, de meester en de juf zijn aardig en er kon goed gewerkt worden.

Na een week kamperen in eigen huis, hebben we de rest van onze
spullen opgehaald uit Drachten. Fijn om de eigen spullen weer bij de
hand te hebben. Elise heeft haar eigen kamertje ingericht, waar ze
haar huiswerk kan maken. Ja, iets waar we aan moesten wennen!
Op de vorige school kreeg Elise eigenlijk nooit huiswerk. En nu bijna
elke week een toets! Toch is dat mooi, zo leert ze alvast wat
huiswerk maken is. Iets wat haar broer, Niels, nu pas aan went. 
Hij heeft ook een goede start gemaakt op het Lindecollege.

En die vader en moeder die bij hek staan? Dat zijn Michael en Jessica. Michael werkt in Leek als R&D Engineer bij een 
elektronica-reparatiebedrijf. En Jessica werkt in Drachten, op een groep met jonge kinderen waarbij vragen zijn 
rond de ontwikkeling van hen.

Naast school en werk, zijn wij hier lid geworden van de tennisclub in
Wolvega. Niels en Elise konden meteen instromen in de competitie hier
en hebben ook daar al aardig hun plekje weten te vinden.

Ondertussen klussen we verder in ons huis. We zijn dankbaar voor hoe
het de afgelopen periode gegaan is en we zijn blij met CBS De Adelaar. 
Er is een goede sfeer en het is erg leuk om te horen dat er verschillende
vakken worden gegeven naast Taal en Rekenen. Vakken zoals: Engels,
Verkeer, Geschiedenis en Studievaardigheden. Elise vertelt hier 
enthousiast over en we zijn blij te zien dat Elise vrolijk uit school komt iedere dag!
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Nieuw leerlingvolgsysteem!

Vanaf januari 2022 gaan we op CBS de Adelaar werken met een nieuw leerlingvolgsysteem, namelijk 
Boom LVS. Hiermee vervangen we het Cito LVS waarmee we de afgelopen jaren hebben gewerkt.

Elke school in Nederland moet bijhouden hoe leerlingen zich ontwikkelen op het gebied van taal en 
rekenen. Daarvoor wordt vanaf groep 3 gebruikt gemaakt van een leerlingvolgsysteem. Zo’n systeem 
bestaat uit toetsen waarmee leerlingen laten zien wat ze kunnen. Zo weten de leerkrachten of de 
leerlingen in de lessen de lesstof goed hebben begrepen en kunnen toepassen.
Door deze toetsen goed te analyseren kunnen we in de klas de lessen zo goed mogelijk laten aansluiten 
bij de leerlingen. Wanneer leerlingen iets nog niet goed begrepen hebben, kan dit herhaald worden en/of 
op een andere manier worden aangeboden. Wanneer leerlingen de stof gemakkelijk aan kunnen, kan er 
gekeken worden waar we de lesstof kunnen verkorten en iets verdiepends of verrijkends kunnen 
aanbieden.

Toetsen van een leerlingvolgsysteem gaan een bepaalde periode mee en zijn daarna aan vervanging 
toe.
De keuze om van leerlingvolgsysteem te wisselen, is een bewuste keuze van het team van CBS de 
Adelaar. In vergelijking met het Cito LVS systeem dat we hebben, zijn de toetsen van het Boom LVS 
aanzienlijk korter. Dat betekent dat de leerlingen minder lestijd kwijt zijn om de toetsen te maken. Ook 
bevatten de toetsen voor rekenen minder taal, zodat echt het rekenen getoetst wordt. De toetsen voor 
begrijpend lezen hebben geen onnodig lange teksten.
De scores die uit de toetsen komen, worden (onder andere) uitgedrukt in de cijfers I t/m V. Dit systeem 
komt overeen met dat van het Cito LVS.

We zullen u als ouders op de hoogte houden van de ontwikkeling van uw kind, zoals u dat van ons 
gewend bent. De uitkomsten van de Boom-toetsen worden t.z.t. dan ook besproken tijdens de tien 
minutengesprekken in februari.

Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar de informatiebrief voor ouders, zie onderstaande 
link.
http://boomlvs.bua.nl/media/2/ouderinformatie_boom_lvs.pdf?_ga=2.62950251.59646332.1639478528-

897907315.1639478528
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In de afgelopen weken hebben 
we een aantal 

kennismakingsgesprekken 
gevoerd met nieuwe gezinnen!
We hopen dat we deze mensen 
een goed beeld van onze school 

hebben kunnen geven.

Welkom
Deze week is Zoya bij ons op 

school gestart in groep 2.
Fijn dat je bij ons op school bent 
Zoya, we wensen je veel plezier 

bij juf Brenda en de andere 
kinderen!

In de week van de Mediawijsheid 
heeft groep 7/8 meegedaan 

aan Mediamasters. Mediamasters 
is een interactieve game, 

waarin de kinderen elke dag 
bezig zijn met allerlei 

onderdelen die te maken 
hebben sociale media. Zo leren 

de kinderen hoe zij op 
een verantwoorde manier 

bezig kunnen met sociale media.

Nieuws van de conciërge

Al vier jaar ben ik conciërge op CBS de 
Adelaar en op CBS de Wegwijzer
Na deze vier jaar ben ik er nog
steeds niet op uitgekeken. 
Elke dag als ik op school kom is 
er wel iets wat gemaakt,
opgehaald, schoongemaakt,
ingericht of opgeruimd moet
worden. Dat deze functie zo
Veelzijdig is heb ik nooit geweten. 
Maar dat maakt het ook superleuk.

Helaas gaat het op dit moment iets
moelijker met de uitvoering van 
al mijn werkzaamheden. 
In september is bij mij een versleten
linkerknie geconstateerd. 
Dit heeft als gevolg dat ik minder
inzetbaar totdat ik een nieuwe knie
gekregen heb.
Zware werkzaamheden kan ik niet meer u
itvoeren. Knielen en bukken wordt afgera
den en is op dit
moment ook niet fijn om te doen.
Traplopen moet ik beperken. Met de 
“zware” klussen word ik geholpen
door de kinderen, de collega’s
en ook door verschillende ouders. Het 
is een zeer mooie ervaring dat
er zoveel hulp is als je het zelf even
niet kan doen.
Iedereen dank daarvoor.

Na de operatie en revalidatie hoop
ik het meeste weer zelf te kunnen
doen maar ik heb mij voorgenomenom
toch vaker een beroep te doen op
anderen om mij te helpen met 
alle veelzijdige en leuke klussen.

Fijne feestdagen

Henk Korpershoek



Bedankt ouders!

Ook dit jaar hebben we een actieve ouder-
activiteitencommissie. Helaas konden er veel 
activiteiten niet doorgaan. Waar dit wel kon, 
of op afstand, hebben ze ons weer 
fantastisch geholpen. De organisatie rondom 
sinterklaas, de luizenpluismoeders, de 
kerstversiering in en rondom school en ga nog 
maar even door!

In de afgelopen weken hebben de kinderen van 
CBS de Adelaar allemaal mooie kerstkaarten 
gemaakt. Mooie versieringen en tekeningen, maar 
ook prachtige teksten op de kaarten als: 'We 
hopen dat je niet alleen bent, wij denken aan u' 
en 'Alle kinderen en leerkrachten van onze school 
willen u een fijne kerst wensen'.
De school deed mee aan een actie van het 
Nationaal Ouderenfonds om eenzame ouderen een 
hart onder de riem te steken. Juist in deze tijden 
vinden de kinderen en leerkrachten van CBS de 
Adelaar het ontzettend belangrijk om aan en om 
elkaar te denken. 
CBS de Adelaar besloot de kaarten te 
overhandigen aan Margriet Bisschop(welzijn) 
en Susanne Deems (bewoonster) van Sickenga-
Oord.
De kerstkaarten werden overhandigd door 
leerkrachten Frank van der Werf en Jeroen 
Hulzinga. De kaarten werden enthousiast in 
ontvangst genomen.

Kerstkaarten voor de bewoners van Sickenga-Oord
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Voorstelrondje leerlingenraad

Ik ben Nienke Roode. Ik ben 10 jaar. 
Ik hou van paarden, ik zit ook op 
paardrijden. Mijn lievelingskleur is 
blauw. Ik woon in Sonnega en in 

Wolvega. Ik zit in groep 7.
Mijn ideeën voor school zijn:

Om meer met dieren te doen want ik 
hou heel veel van dieren en er zijn 
nog meer kinderen die van dieren 

houden.
Nog een idee is om het fietsenhok te 

laten opknappen door kinderen en 
het ook netjes te houden. Het zou 

ook leuk zijn om het lezen leuker te 
maken want niet veel kinderen 

vinden lezen leuk.
We willen de bibliotheek op school 

netter houden.
Het zou ook leuk zijn om het stukje 

bij het fietsenhok en het gras achter 
de gymzaal wat leuker te maken.

Ik heet Susan v/d Schuit. Ik zit 
in groep 7 en ben 10 jaar. Ik zit 
op turnen en schaatsen en in 

de zomer doe ik aan skeeleren. 
Mijn lievelingskleur is blauw en 

ik hou van honden.
Ik wil graag wat doen met 
insecten, iets met kleur, 
vogelhuisjes met verf en 

versiersels die de kinderen 
maken. En iets met insecten, 

een klein insectenhuis of 
tradities die alleen onze school 
heeft. En iets met de bieb. Ik 

wil graag ervoor zorgen dat de 
bieb netjes blijft. En een paar 
keer in het jaar een activiteit 

doen buiten de school. Ik zit in 
de leerlingenraad omdat ik heel 
graag verandering wil maken in 
de natuurvriendelijkheid dat we 

meer kunnen doen met 
insecten en dat het ook 

kleurrijk word.
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Vervolg......

Ik ben Iris Hofstee. ik ben 10 jaar en 
ik hou van dansen, piano spelen, tik 

tok en paardrijden.
en ik wou graag in de leerlingenraad 
om de school nog beter te maken

en ik mijn ideeën kan vertellen.
ook heb ik ideeën die ik nu ga 

vertellen. Het zou leuk zijn als we
1 dag in de week met de kleuters 

spelen in de pauze.
En ik zou het ook leuk vinden om een 

keer bij de school bibliotheek elke 
dag een groepje mag lezen.

Mijn naam is Jesse van Dijk en ik zit in 
groep 8. Mijn hobby’s zijn gamen en 
voetbal. Ik woon in Wolvega. Ik wilde 

graag in de leerlingenraad omdat ik wil 
proberen school nog leuker te maken. 
Een idee van mij is bijvoorbeeld om 

een houten hek om het voetbalveld te 
plaatsen, zodat de bal minder snel de 

weg op vliegt. Ook zou ik het leuk 
vinden als we meer groen op het plein 

hebben. En een idee is om elke 
maandag maatjesmiddag te hebben 

met alle kinderen van de school.

Ik ben Sieger.
Ik wilde graag in de 

leerlingenraad omdat ik 
graag wil meepraten over 

wat er beter kan op school. 
Zoals bijvoorbeeld: ik vind 
dat de bieb netter kan en 

misschien dat kinderen zelf 
boeken mee kunnen 

nemen.

Ik vind het leuk om in de 
leerlingenraad te zitten om 

samen met andere 
kinderen dingen te 

bespreken over de school. 
En uiteindelijk de school 
nog beter en leuker te 

maken.

Ik ben Wesley, ik zit in groep 6 
en zit in de leerlingenraad.

Ik vind het erg leuk om in de 
leerlingenraad te zitten omdat 

ik iets mag bedenken.
Ik wilde heel graag in de 

leerlingenraad omdat ik het 
plein wil verbeteren en wil heel 

graag kunstgras op het 
voetbalveld.
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Verjaardagen

December
01 Kirsten Bron (groep 8)
03 Timo Huitema (groep 3)
07 Milan Smale (groep 6)
09 Julia Prins (groep 5)
10 Stan de Boer (groep 8)
11 Wesley Sloot (groep 6)
16 Eva Mulder (groep 8)
20 Tara Rozenberg (groep 7)
29 Juf Joke (groep 3/4)
30 Juf Brenda (groep 1/2)

Januari
01 Loïs Westerveen (groep 4)
05 Sieger Krikke (groep 6)
10 Marlijn Postma (groep 3)
16 Christian Bathoorn (groep 4)
24 Juf Lammy (groep 3/4)
27 Lea Groen (groep 4)

Februari
14 Doutzen van Burg (groep 4)
17 Djordy Smale (groep 8)
24 Meneer Henk
26 Jesse van Dijk (groep 8)

Agenda

10 december
Peuterpret

22 december
Kerstviering

24 december
Leerlingen 12.00 uur vrij, 

start kerstvakantie 

27 december t/m 
07 januari
Kerstvakantie

14 januari
Peuterpret (o.v.b.)

17 januari t/m 
28 januari 

Toetsweken

27 januari
Leerlingen 12.00 uur vrij, 

studiemiddag

01 februari
Maandopening groep 7/8

04 februari
Peuterpret

07 t/m 18 februari
Oudergesprekken (deze weken)

04 februari
Portfolio mee

21 t/m 25 februari
Voorjaarsvakantie



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

