
CBS de Adelaar
Door aandacht groeien! 
Beste ouders en/of verzorgers,

Het voorjaar is begonnen en dit hebben we afgelopen week al mogen merken! De zon scheen 
volop en we konden veel met de kinderen naar buiten. Buiten spelen en buiten leren!

De coronamaatregelen zijn verder versoepeld. Dit maakt dat er meer kan. De kinderen kunnen 
zich ‘vrij’ bewegen door de school en we zijn weer allemaal goed ‘zichtbaar’ voor elkaar. De 
eerste maatjesactiviteiten hebben alweer plaatsgevonden. Het is fijn dat ook de ouders weer in 
de school mogen komen! Loop dus gerust binnen. Corona is nog niet uit ons midden dus we 
blijven met gezond verstand alert waar dat nodig is. 

Op dit moment gebeuren er ook minder leuke dingen in de wereld. De oorlog in Oekraïne houdt 
ons allen bezig. Al het verdriet en al het leed wat we in de beelden op televisie voorbij zien 
komen is niet niks. Door deze oorlog zijn miljoenen mensen op de vlucht geraakt. In Nederland 
zullen naar verwachting 50.000 vluchtelingen opgevangen worden door de veiligheidsregio’s. 
Ook in Wolvega zien we dat er al vluchtelingen opgevangen worden. De groep vluchtelingen 
bestaat voornamelijk uit vrouwen en kinderen.  Een deel van de kinderen is leerplichtig en zal 
onderwijs moeten krijgen. Hoewel Minister Wiersma van OCW heeft aangegeven dat deze 
kinderen zoveel mogelijk binnen de structuur van taal- en schakelklassen opgevangen moeten 
worden, is de praktijk anders. Deze klassen hebben onvoldoende ruimte voor deze nieuwe groep 
vluchtelingen. Bovendien hebben we binnen de gemeente Weststellingwerf geen taalklassen. Om 
die reden hebben  is afgesproken dat de kinderen opgevangen worden binnen de reguliere 
scholen. 
Op dit moment zijn er nog geen aanmeldingen van Oekraïense kinderen voor onze school. Mocht 
dit in de toekomst wel gebeuren, zullen we ervoor zorgen dat deze kinderen in een veilige 
leeromgeving onderwijs krijgen bij ons op school. Hierin houden we uiteraard ook aandacht voor 
onze eigen leerlingen en hoe we hier in het belang van alle partijen goed en veilig vorm aan 
kunnen geven. 

In deze nieuwsbrief lezen jullie onder andere meer over de taak van de intern begeleider en hoe 
deze taak er in de toekomst uit komt te zien, stellen we een aantal nieuwe mensen voor en delen 
we een aantal highlights van de afgelopen periode.

Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Janneke Neef

Nieuwsbrief
29 maart 2022
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In de spotlight

Ook is de IB-er bijvoorbeeld betrokken bij 
het gezamenlijk bepalen van de 
schoolambities en het verbeteren van de 
onderwijskwaliteit.

Om goed zicht te krijgen op de 
verschillende taken van de IB-er en hoe 
deze ingezet kunnen worden binnen de 
scholen, hebben de intern begeleiders van 
CPO De Tjongerwerven dit schooljaar de 
leergang “Van intern begeleider naar 
kwaliteitscoördinator” gevolgd.
Uit de leergang komt heel helder naar 
voren dat de ib/kc drie rollen vervult in de 
school: leercoördinator, trendanalist en 
zorgregisseur (zie afbeelding). Het 
overkoepelende doel is zorgen dat alle 
leerlingen op een zo goed mogelijke manier 
onderwijs krijgen, waardoor ze veel kunnen 
leren en na de basisschool met een goede 
basis hun schoolloopbaan kunnen 
vervolgen.

Binnen de Tjongerwerven zijn we nu aan 
het onderzoeken hoe we de rol van 
kwaliteitscoördinator kunnen koppelen aan 
de rol van de directeur, om een 
zogenoemde tandem te vormen. Vandaar 
uit kunnen directeur en 
kwaliteitscoördinator in samenwerking met 
het team van leerkrachten zo optimaal 
mogelijk vorm gaan geven aan de 
onderwijskwaliteit en zorg voor de 
leerlingen binnen de school.

Van Intern Begeleider 
naar 
Kwaliteitscoördinator

Iedere school van CPO De Tjongerwerven
heeft een Intern Begeleider. De inhoud van 
de werkzaamheden van deze intern 
begeleiders in het onderwijs is door de 
jaren sterk veranderd. In het begin lag het 
zwaartepunt vooral op directe hulp aan 
kinderen met een extra 
ondersteuningsbehoefte. Maar inmiddels is 
het takenpakket veel breder dan dat. Dat 
roept de vraag op waar onze focus ligt en 
of we als IB-ers nog de juiste dingen doen.
Aanvankelijk was het werk van intern 
begeleiders sterk gericht op leerlingen die 
extra hulp nodig hadden. Daarbij kun je 
denken aan praktische hulp aan leerlingen 
buiten de klas, maar ook aan het 
samenstellen van een aangepast 
programma voor een specifieke leerling, of 
adviesgesprekken met de leerkracht en de 
ouders. Inmiddels zijn daar heel veel andere 
taken bijgekomen.
IB-ers zijn bijvoorbeeld nauw betrokken bij 
het vormgeven van passend onderwijs 
waarbij we zorg dragen voor 
professionalisering in de scholen en 
contacten onderhouden met 
samenwerkingspartners. 
We zorgen dat we de ontwikkeling van 
onze leerlingen goed in beeld hebben zodat 
we snel kunnen handelen wanneer we 
signaleren dat het met een leerling niet 
goed gaat.
En IB-ers begeleiden leerkrachten bij hun 
professioneel handelen zodat zij kinderen 
met een extra ondersteuningsbehoefte in 
de klas zo goed mogelijk kunnen helpen.
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Wat zijn we blij met de 
lenteversiering in de 
school! Na lange tijd 

kon dit weer opgepakt 
worden door een 

afvaardiging vanuit de 
ouderactiviteiten-

commissie! 
Bedankt ouders!!

Na de 
voorjaarsvakantie 
is Zain bij ons in 
groep 4 gestart! 
We wensen je 
veel plezier toe 

bij ons op school 
samen met de 

andere kinderen, 
juf Lammy en juf 

Joke!



Dag allemaal,

Bijna vijf jaar heb ik met veel plezier 
gewerkt op CBS de Adelaar als 
administratief medewerker. Eind januari 
heb ik afscheid genomen omdat ik aan een 
nieuwe uitdaging kon beginnen. Ik kreeg de 
kans aan de slag te gaan als financieel 
medewerker bij World Servants. Deze 
mooie stichting verzorgt werkvakanties 
voor jongeren vanaf 16 jaar in 
ontwikkelingslanden. Als vrijwilliger was ik 
altijd betrokken bij World Servants en 
binnenkort ga ik eindelijk (door corona 
twee jaar uitgesteld) op werkvakantie naar 
Malawi waar ik, samen met de plaatselijke 
bevolking, een school ga bouwen. Ik kijk 
hier erg naar uit.

Ik kijk terug op een fijne en leerzame tijd 
bij CPO de Tjongerwerven. Ik wens jullie en 
ook mijn opvolger Jolanda hetzelfde voor 
de toekomst!

Groeten van Marijke van Delft
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Hallo allemaal,

Mijn naam is Jolanda Akkermans-Jansen. 
Sinds 1 februari 2022 ben ik werkzaam als
administratief medewerker bij CPO de 
Tjongerwerven. Op donderdag ben ik
meestal te vinden op CBS De Adelaar. Ik
ben geboren in Wageningen en woon
sinds 1997 in Wolvega. Getrouwd met 
Roelof en trotse moeder van Jannick, 
Marit en Liam. In ons huis wonen ook nog
hond Evi en poes Bodhi. Een grote hobby 
is muziek maken. Ik speel sinds mijn 14e

dwarsfluit en piccolo, nu bij De Harmonie 
Wolvega. Daarnaast vind ik korfbal ook
heel erg leuk. Dat heb ik gedaan tot de 
jongste werd geboren en sinds die tijd
mag ik graag naar de kids kijken en coach 
ik het team van Liam. Ook ga ik graag
shoppen en leuke dingen doen zoals naar
een musical of een weekendje weg en 
uiteraard op vakantie gaan. Ik hoop op 
een leuke en fijne tijd en samenwerking
binnen CPO De Tjongerwerven.

Groetjes Jolanda



Hallo allemaal,

Een nieuw gezicht op CBS de Adelaar, dat 

klopt helemaal. Mijn  naam is Jan Eilander, 

ik ben 51 jaar oud en kom uit het Groningse 

Lutjegast. Ik ben getrouwd met Ria en de 

trotse vader van 2 kinderen, een dochter 

van bijna 23 en een zoon van 21 jaar. Op 

CBS de Adelaar ben ik de tijdelijke 

vervanger van de conciërge Henk 

Korpershoek. Ik hou me bezig met diverse 

werkzaamheden die bij een conciërge 

horen. In mijn vrije tijd hou ik me graag 

bezig met sportvissen en toneelspelen.

Groetjes Jan Eilander



Thematisch werken

Op de maandagmiddag zijn we in groep 1 t/m 4 gestart met het 
thematisch werken. Dit is een manier van werken waarbij de activiteiten 
die de kinderen doen verbonden zijn met een overkoepelend thema. Zo’n 
thema wordt binnen een vaste opbouw met een open opdracht in een 
blok van een aantal weken aangeboden, zodat de kinderen de tijd en 
ruimte krijgen om te experimenteren, onderzoeken en te ontdekken. De 
opdrachten worden in kleine groepjes uitgewerkt. Dat vraagt om een 
goede samenwerking. Wat gaan we maken, wat hebben we daarvoor 
nodig en hoe gaan we dat samen doen? Deze manier van werken doet 
ook een beroep op vaardigheden van de kinderen zelf zoals; kunnen 
luisteren, overleggen, flexibel zijn, zodat ze zich op persoonlijk gebied ook 
verder kunnen ontwikkelen.
Aan ons als leerkracht zijnde de mooie taak hen hierin te begeleiden en 
waar nodig de juiste ondersteuning te bieden.



De leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben 
zich de voorbije maand laten 
onderdompelen in de wereld van kunst. 
Tijdens dit thema hebben de leerlingen 
gekeken door de ogen van een van de 
bekendste kunstenaars: Vincent van 
Gogh.
Natuurlijk werd er gekeken naar zijn 
bekendste werken, maar de leerlingen 
gingen zelf ook aan de slag. In groep 5/6 
gingen de leerlingen bezig met 
verschillende schilderijen van, van Gogh 
en mochten hier een eigen draai aan 
geven. In groep 7/8 ontwierpen de 
leerlingen zelf een schilderij, mede door 
de ontwerpen van Vincent van Gogh.



De leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben in de 
afgelopen tijd allerlei vlaggen getekend. De 
leerlingen hebben gekozen voor de meest 

uiteenlopende vlaggen. Vlaggen van bijv. de 
Maagdeneilanden, Zuid - Korea, Albanië, Zweden, 

Zuid - Afrika en Canada zijn op een zeer mooie 
manier gemaakt. Behalve dat de tekeningen 

ontzettend mooi zijn geworden, geeft het onze hal 
ook een heel vrolijk en mooi aanzicht!



In februari stond er weer een vergadering gepland. Vanwege de toen 
nog geldende maatregelen vond deze online plaatst. Hierbij een kort 
verslag.
Nieuwe leerlingen. Er zijn 2 nieuwe leerlingen aangemeld en inmiddels 
ook al gestart. Deze leerlingen hebben een plekje gevonden in groep 2 
en in groep 4.
De Peuterpret vindt na alle corona perikelen ook weer doorgang.
De begroting van de ouderbijdrage 2022 is besproken en goedgekeurd.
Vanaf 2022 kunnen ouders geen beroep meer doen op stichting 
Leergeld. De school zal hier een passende oplossing voor moeten vinden 
zodat alle kinderen ook de mogelijkheid hebben om aan alle 
schoolactiviteiten deel te nemen.
Dan de vacature vanuit de oudergeleding.
Aan het eind van dit schooljaar zal Pytrik Wassenaar aftreden en zijn wij 
als MR opzoek naar een nieuw lid. Wilt u meedenken en beslissen over 
de ontwikkelingen en beleid van de Adelaar? Reageren op de vacature 
kan nog steeds, naar mrdeadelaar@tjongerwerven.nl

Namens de oudergeleding: Pytrik Wassenaar en Hillie Schaap
Namens de personeelsgeleding: Danielle Versteeg en Lammy vd Meer

mailto:mrdeadelaar@tjongerwerven.nl


Verjaardagen
Maart
12 juf Daniëlle
15 Naud Wassenaar (groep 7)
20 Jayden Bosma (groep 2
21 juf Janneke
22 Faelan van de Sande (groep 7)

April
2 Thijs Brouwer (groep 1)
11 Edin Schuurman (groep 8)
22 Fenna v.d. Molen (groep 7)
22 Nienke Roode (groep 7)
23 Danyel van v.d. Straten (groep 3)

Mei
17 Fajèn Huitema (groep 6)
18 Fabian Kopmels (groep 7)
31 Nikky Sloot (groep 7)

Juni
12 Sten Slager (groep 3)
14 Iris Hofstee (groep 8)
18 Zain Dridi (groep 4)
21 Boaz Slager (groep 5)
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Agenda
1 april

Peuterpret

4 april
Maandopening groep 1 t/m 4

15 april goede vrijdag

18 april 2e paasdag

22 april Koningsspelen
Leerlingen 12.00 uur vrij

25 april t/m 08 mei
Meivakantie

9 mei
Schoolfotograaf

11 mei
Schoolkorfbal

13 mei
Peuterpret

25 mei
Personeeldag Tjongerwerven

Leerlingen vrij

26 + 27 mei
Hemelvaartsvakantie

1 juni
Maandopening groep 5-6

6 juni 
2e Pinksterdag

1 juli
Peuterpret



Niet zonder jou erbij

Wij leven op aarde en dromen de hemel:
een land in de verte, een mooi schilderij
waar mensen en dieren de rijkdom verdelen
maar niet zonder jou erbij.

Wij leven op aarde en dromen de hemel:
de machtigste mensen voor kind’ren opzij.
Daar is volop ruimte en tijd om te spelen
maar niet zonder jou erbij.

Wij leven op aarde en dromen de hemel:
met ergens in ’t midden een plekje voor mij.
Ook ik ben daar welkom en kan vrij bewegen
maar niet zonder jou erbij.

Wij leven op aarde en dromen de hemel:
een land in de verte, een mooi schilderij.
Wij maken het samen en God zal ons helpen
maar niet zonder jou erbij.



Vanaf
3 jaar

1 april • 13 mei • 3 juni • 1 juli

Van 9.00 tot 11.00



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

