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

Nog een paar dagen te gaan en dan kunnen we genieten van een welverdiende vakantie. Het 
schooljaar is voorbij gevlogen. Wat hebben we weer een fijn jaar met elkaar gehad. Ondanks de 
periode waarin we rekening moesten houden met de maatregelen rondom corona, hebben we 
gelukkig het grootste deel van het jaar met elkaar op school mogen beleven. 
We hebben alle kinderen zien groeien in hun ontwikkeling!

CBS de Adelaar heeft een fijn en stabiel team waarin we met elkaar vorm en inhoud mogen 
geven aan de dingen die we doen op school. Onze vraag is bij alles wat we doen; doen we de 
goede dingen en doen we deze dingen ook goed? 
Het komende jaar zal weer volop in het teken staan van ontwikkeling en groei. Het thema
‘didactisch handelen’ gaan we uitbreiden met ‘differentiëren op de verschillende niveaus’. 
Hiermee willen we zo goed mogelijk aansluiten bij de onderwijsbehoefte van iedere leerling. 

Komend schooljaar mogen we een nieuwe onderwijsassistent aan ons team toevoegen. 
Lars de Jong heeft enorm veel zin om op onze school ondersteunend te kunnen zijn aan de 
leerlingen en onderwijsprocessen. In de eerste nieuwsbrief van het komende schooljaar zal hij 
zich voorstellen. 

In deze nieuwsbrief lezen jullie meer over de dingen die we het afgelopen jaar gedaan hebben 
met elkaar. We nemen afscheid van groep 8 en van juf Daniëlle. Ook hebben we weer een aantal 
nieuwe leerlingen mogen verwelkomen. 

We willen jullie als ouders bedanken voor alles wat jullie het afgelopen schooljaar voor ons 
gedaan hebben. We hopen ook komend schooljaar weer op jullie te kunnen rekenen. 

Namens het team wil ik iedereen een hele fijne zomervakantie toewensen en we zien de 
kinderen graag weer op maandag 29 augustus om 8.30 uur op school. 

Namens het team,
vriendelijke groeten van,
Janneke Neef 

Nieuwsbrief
12 juli 2022



In de spotlight

Terugblik en vooruitblik

In het schooljaar 2021-2022 hebben we 
ons beziggehouden met een aantal 
ontwikkelpunten vanuit de vraag; doen we 
de goede dingen en doen we deze dingen 
goed?

Hieronder een korte terugblik op het 
schooljaar 2021-2022 en een vooruitblik op 
het schooljaar 2022-2023.

Terugblik 2021-2022

Groepsvorming

Je fijn voelen is een belangrijke voorwaarde 
om tot leren te kunnen komen. Ook dit 
schooljaar hebben we op CBS de Adelaar 
veel aandacht voor het 
groepsvormingsproces gehad.

We hebben u via Parro regelmatig op de 
hoogte gehouden van de activiteiten in de 
groep m.b.t. de Kanjertraining.

Teamscholing

In het afgelopen schooljaar heeft het team 
een scholing gehad op gebied van 
didactisch handelen. We hebben gekeken 
naar hoe we onze lessen vorm geven, hoe 
we aansluiten bij de onderwijsbehoeften 
van onze leerlingen en hoe we dit nog beter 
kunnen doen.

Iedere leerkracht heeft groepsbezoek(en) 
gehad van een externe trainer, directeur en 
IB’er. Daarnaast hebben de leerkrachten bij 
elkaar lessen bezocht om van en met elkaar 
te leren.

Beleidsplannen

In schooljaar 2020-2021 hebben we 
beleidsplannen opgesteld voor 
verschillende vakgebieden. In schooljaar 
2021-2022 hebben we het beleidsplan 
technisch lezen geëvalueerd. Vragen die 
we onszelf hebben gesteld: is er een 
goede doorgaande lijn in aanpak van 
groep 1 tot en met 8? Is ons aanbod 
voldoende (methode, boeken) en/of 
hebben we aanvulling nodig? 

We concluderen dat we op de goede weg 
zijn met technisch lezen. We gaan in het 
nieuwe schooljaar van start met 
groepsdoorbrekend lezen op een aantal 
momenten in de week. Doel hiervan is 
zorgen voor effectieve leesmomenten en 
leerlingen leren van en met elkaar.

Vooruitblik 2022-2023

- Starten met de Gouden weken, ouders 
regelmatig informeren via Parro en
invulling geven aan Kanjertraining.

- Vervolg scholing didactisch handelen, 
gericht op het thema differentiatie.

- Beleidsplan Spelling evalueren en 
borgen.



Groepsindeling 2022 - 2023

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Groep 1-2

Brenda Brenda Brenda Brenda -
Groep 3-4

Lammy Joke Joke Lammy Lammy
Groep 5-6

Frank Frank Frank Frank Frank
Groep 7-8

Jeroen Jeroen Jeroen Jeroen Jeroen
Flex/werkdruk
vermindering Joke Welmoed

Aanwezigheid

Onderwijs-
assistent Lars Lars Lars

Intern 
begeleider Welmoed

Welmoed 
(muziek/flex)

Directeur Janneke Janneke Janneke

Vakantie en vrije dagen 2022 - 2023

Vakanties eerste laatste Vrije (studie) dagen

dag dag

Herfstvakantie 17-10-2022 21-10-2022 Studiedag, ll vrij 24-10-2021

Kerstvakantie 26-12-2022 06-01-2023 Sinterklaas, ll vanaf 12.00 uur vrij 05-12-2022

Voorjaarsvakantie 27-02-2023 03-03-2023 Kerstvakantie, ll vanaf 12.00 uur vrij 23-12-2022

Goede Vrijdag 07-04-2023 07-04-2023 Studiedag, ll vrij 06-04-2023

Paasmaandag 10-04-2023 10-04-2023 Koningsspelen, ll vanaf 12 uur vrij 21-04-2023

Koningsdag 27-04-2023 27-04-2023 Studiedag, ll vrij 17-05-2023

Meivakantie 24-04-2023 05-05-2023 Vrijdag voor de zomervakantie, ll vrij 21-07-2023

Hemelvaartsdag 18-05-2023 19-05-2023

Pinkstermaandag 29-05-2023 29-05-2023

Zomervakantie 24-07-2023 01-09-2023
De activiteitenkalender ontvangen jullie 
z.s.m. na de zomervakantie.



Terugkijken op het schooljaar 
bij de kleuters

Afgelopen jaar is weer omgevlogen. Wat 
hebben we veel gedaan!

Wat mij het meeste is bijgebleven, zijn toch 
wel de trotse kleuters die met de 
goedgevulde trolley op school kwamen. De 
trolleys waren gevuld met speelgoed, baby 
foto’s, boeken en mooie spullen die ze zelf 
verzameld hadden. Echt alle kleuters 
hebben hun spullen vol trots laten zien en 
erover verteld. Gewoon op de mooie 
bureaustoel van de juf!

Verder hebben we zaadjes geplant, hebben 
we een superleuk project over onze hond 
“pupje” gehad, allerlei thema’s het hele jaar 
door, leuke gymlessen van meester Timo en 
van mijzelf, muzieklessen van juf Welmoed, 
mooie Kanjerlessen. Verder afwisselende 
taal en rekenlessen vooral met veel 
concreet materiaal. 

Verder doe ik veel aan bewegend leren. Dit 
is leren, terwijl je lekker in beweging bent. 
Op het schoolplein staan alle cijfers t/m 10. 
Ren zo snel mogelijk naar het cijfer 8 of 
naar het cijfer 6. 

Begin 2022 ben ik een aantal keren naar 
een cursus geweest “Met Sprongen 
Vooruit”. In deze praktische cursus heb ik 
weer veel bijgeleerd over hoe je kleuters 
in het rekenen verder kunt brengen. Hier 
zullen ze zeker profijt van hebben richting 
het rekenonderwijs in groep 3.

De kleuters en groep 3 en 4 hebben ook 
een aantal projecten samen gedaan. Heel 
mooi hoe ze dan van elkaar leren en 
samenwerken met elkaar.  

Na de zomervakantie mogen de kinderen 
van groep 2 ook op vrijdagochtend 
meedraaien bij juf Lammy in groep 3 en 4. 

Na de zomervakantie start ik met groep 2 
en daarnaast weer met een aantal nieuwe 
kleuters in groep 1 en daar ben ik echt 
heel blij mee. Er is weer groei binnen onze 
school en daar zijn we echt heel trots op! 
Nieuwe gezinnen weten onze school weer 
te vinden! 

Groetjes juf Brenda



Terugkijken op het 
schooljaar bij groep 3-4

Wat hebben wij een mooi, leerzaam maar zeker ook een heel gezellig schooljaar met 
elkaar gehad. Een jaar waarin we 3 klasgenootjes erbij hebben gekregen. Maar ook een 
schooljaar waarin we elkaar nog beter hebben leren kennen en veel plezier met elkaar 
hebben gehad. Dat maakte ook dat er echt met elkaar werd gespeeld maar ook 
samengewerkt. Binnen was de Knexx favoriet en buiten tijdens de pauzes de tikspellen! 

Ook hebben we een aantal dingen met groep 1-2 gedaan.  
Even (voor)lezen met elkaar, buitenspelen, een spelletjesmiddag maar ook op de 
maandagmiddagen samenwerken aan een thema. 
Zo hebben we gewerkt aan het thema; Van rups naar vlinder. We hebben echt rupsjes 
van de koolwitjes in beide groepen gehad zodat we de cyclus van rups, pop naar vlinder 
van zeer dichtbij konden volgen. In het voorjaar hebben we ook nog kikkervisjes in de 
klas gehad.

Ook in onze eigen groep hebben we veel met elkaar beleefd en gedaan.  
Zo kregen we dit jaar op de dinsdag vaak gymles van meester Timo en op de 
donderdagmiddag muziekles van juf Welmoed. Zijn we een paar keer naar de bibliotheek 
geweest. Zo mochten we daar een keer een heuse boekenspeurtocht doen.
We hebben in de periode van de herfst een blotevoetenpad in de school gehad.
In de winterperiode zijn we op expeditie geweest naar de Noord- en Zuidpool. We zijn 
veel te weten gekomen over het verschil in temperatuur, welke dieren waar wonen, over 
de Inuït maar ook waarom er geen mensen op de Zuidpool wonen.

In groep 3 staat vooral het leren lezen centraal. Wat hebben ze allemaal hun best 
gedaan. Zo mooi om vanaf de zijlijn het proces te mogen volgen van het eerst spannend 
vinden om te leren lezen, de letters ontdekken en dat je van die letters weer woordjes 
kunt maken naar nu al hele zinnen kunnen lezen, wauw!
In groep 4 blijven we flink dooroefenen met het lezen. In de tweede helft van het 
schooljaar zijn we ook al wat begonnen met begrijpend lezen maar ook met de tafels 
oefenen. Er werd zowel op school als thuis fanatiek geoefend. Als de tafel er goed in zat 
werden de juffen er vaak aan herinnerd wanneer ze nu toch die tafel op mochten 
zeggen, want ze konden hem al heel goed onthouden, super knap!
We zijn super trots op deze kanjers van groep 3/4!

Groetjes juf Joke en juf Lammy



Terugkijken op het 
schooljaar bij groep 5-6

Wat was het een geweldig jaar!

Een nieuwe groep, groep 5/6. Vorig schooljaar hoorden we al dat Elise, 
Vera en Julia erbij kwamen. Dit was voor de groep natuurlijk fantastisch, 
weer wat meiden erbij. We kunnen ook de conclusie trekken dat het een 
ontzettend mooie groep is geworden, die op een hele fijne manier met 
elkaar omgaat.

Tijdens dit jaar hebben we veel mooie momenten mogen beleven: bijv. 
het schoolreisje in Appelscha, de uitjes/excursies van de Veerkieker, de 
danslessen van juf Clarette, het korfbal en schoolvoetbaltoernooi en ga 
zo maar door.

In het 1e halfjaar hadden we te maken met Corona maatregelen. 
Hierdoor hebben meerdere kinderen thuis hun schoolwerk moeten 
maken. Gelukkig werd dit in het 2e halfjaar anders en hadden we steeds 
minder last van de maatregelen.
Hierdoor hadden we de klas vaak compleet en konden we, naast het 
schoolwerk, ook veel bezig met samenwerken/omgang met elkaar etc.

We hebben van jullie genoten dit jaar!

Groetjes van 
juf Daniëlle en meester Frank



Terugkijken op het 
schooljaar bij groep 7-8

Een mooi en bijzonder schooljaar zit er alweer bijna op.

Tijdens dit jaar hebben we veel mooie momenten beleefd en veel kunnen doen.
Het was een jaar van hard werken, maar ook van genieten van en met elkaar.
Op het moment van typen is groep 8 (+ enkele leerlingen van groep 7) druk bezig 
met de musical, die op 13 juli gepland staat.

Tijdens dit jaar heeft de groep geweldige stappen gemaakt. Op het gebied van 
samenwerken, omgang met elkaar en de houding van 'ik doe het voor mezelf' en 
niet voor mijn ouders/leerkrachten. Een mooi proces om te volgen!

We denken natuurlijk ook terug aan ons schoolkamp in Appelscha, waar we 
behalve mooi weer ook heel veel leuke activiteiten hebben gedaan.

De eindtoets werd voor de 2e keer op rij gehaald, waar wij natuurlijk heel trots 
op zijn. Groep 8 zwaait nu af, al druk bezig met hun nieuwe periode op het 
voortgezet onderwijs. Groep 7 gaat de stap maken naar groep 8, waar weer 
nieuwe uitdagingen in het verschiet liggen.

We hebben van dit jaar en de groep genoten!

Groetjes van meester Jeroen en meester Frank

Eindtoets groep 8

Groep 8 heeft in april de eindtoets 
gemaakt.
We zijn heel blij om te kunnen 
melden dat groep 8 dit jaar de 
eindtoets heeft gehaald met een 
hele goede score.
Het is het 2e jaar op rij dat we met 
groep 8 de eindtoets hebben 
gehaald.
We zijn hier ook heel erg blij mee!



Welkom bij ons op school!

We mochten de afgelopen periode in groep 1 weer 
een aantal nieuwe kinderen en gezinnen 
verwelkomen!
We willen jullie heel veel plezier toewensen
bij ons op school!

Dyami Joy

Sofie

Speciaal voor alle ouders en verzorgers van de 

leerlingen uit groep 8

We willen jullie in het zonnetje zetten voor alles wat jullie de afgelopen jaren 

voor ons als school en alle leerlingen gedaan hebben! Alle helpende handen

op wat voor manier dan ook! 

Enorm BEDANKT voor alles!



Afscheid (juf) Daniëlle

Beste ouders en verzorgers van de Adelaar,

Negen jaar geleden begon ik hier op de Adelaar in groep 7. 
Het jaar erop ging ik met die groep mee naar groep 8 en 
heb ik een aantal jaren groep 7/8 gedaan.
Na een tijd ben ik daarna groep 4 gaan lesgeven en later 
ook groep 5 en 6. Ik heb dus in die 9 jaren gestaan voor de 
groepen 4 t/m 8.

In deze negen schooljaren zijn veel dingen voorbijgekomen 
zoals: musicals, schoolkamp Ameland en Ossenzijl, 
schoolreis, de Grote Rekendag, verwijsgesprekken, 
portfolio's, de gesprekken met kinderen van groep 8 en 
ook gesprekken die je voert met kinderen van groep 4 en 
nog zo veel meer. Van sommige ouders heb ik zelfs alle 
kinderen mogen lesgegeven en zie ik ze nu werken in een 
restaurant of bij de juwelier.

Begin dit jaar heb ik aangegeven dat ik graag iets anders 
wilde; een nieuwe uitdaging en een frisse nieuwe start.
Die nieuwe uitdaging heb ik gevonden op De Akker in 
Oosterwolde. Het is een school met een geheel nieuwe 
onderwijsvorm.
Hier hoop ik mijn steentje aan bij te dragen en nieuwe 
dingen te leren. Ik ga daar werken in groep 4/5/6.

Via deze weg wil ik jullie bedanken voor het vertrouwen 
dat ik altijd gevoeld heb en voor de goede gesprekken.
Ik heb het enorm naar mijn zin gehad de afgelopen negen 
jaar en ga jullie missen.

Bedankt!
Daniëlle.



Nieuws vanuit de MR

Hieronder volgt een verslag van een aantal zaken die 
we als MR met elkaar hebben besproken.

De NPO gelden: deze zijn het afgelopen jaar onder 
andere ingezet voor scholing voor de  verdere 
ontwikkeling op het gebied van didactisch handelen. 
Tijdens de studiedagen heeft het team hier zowel 
theoretisch als praktisch kennis over opgedaan.
Daaropvolgend zijn er bij alle leerkrachten de 
afgelopen periode klassenbezoeken geweest om te 
kijken naar hoe het geleerde in de praktijk wordt 
toegepast. Dit alles is met het team geëvalueerd en 
besproken hoe hier komend schooljaar verder een 
vervolg aan te geven.

Het vakantierooster met de urenberekening en de 
formatie met de groepsindeling zijn besproken en 
akkoord bevonden.

Vacature oudergeleding, Pytrik Wassenaar zijn 
termijn eindigt aan het eind van dit schooljaar. 
Inmiddels is er een nieuw lid gevonden en hebben we 
kennis gemaakt met Jeroen Prins vader van Julia 
(groep 5) en Stijn (groep 3). In deze nieuwsbrief zal hij 
zich verder aan u voorstellen. Tijdens de laatste 
vergadering op 8 juni hebben we Pytrik bedankt voor 
zijn inzet en fijne samenwerking de afgelopen jaren!

Vanwege het vertrek van juf Danielle is er vanuit de 
personeelsgeleding ook vervanging nodig, onze ib’er 
Welmoed van der Molen neemt deze taak van haar 
over. 

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

mailto:mrcbsdeadelaar@tjongerwerven.nl


Even voorstellen

Mijn naam is Jeroen Prins, 42 jaar, getrouwd met Anita en we hebben 3 
kinderen: Aimée, Julia en Stijn. Julia zit in groep 5 en Stijn in groep 3. 
Daarnaast is Aimee dit schooljaar begonnen op het Linde College. Wij 
wonen sinds 2008 in Wolvega.
In mijn werkzame leven ben ik hoofd van de kwaliteitsafdeling bij 
Aeronamic B.V. in Almelo. Hier werk ik sinds 2019 en daarvoor heb ik 13 
jaar bij Fokker (tegenwoordig GKN) in Hoogeveen gewerkt. Deze bedrijven 
maken onderdelen voor vliegtuigen, zowel civiel (Airbus, Boeing) als militair 
(F-35). Dus mijn specialisme ligt inmiddels wel in deze industrie. 

Mijn hobby’s zijn over het algemeen vrij sportief: Badminton is mijn 
favoriete sport en daarnaast ben ik sinds vorig jaar voorzitter van de 
badminton vereniging SV Griffioen (sommige ouders zullen mij daarvan al 
kennen). Daarnaast probeer ik met hardlopen en fietsen mijn conditie op 
peil te houden.

In januari kwam de vraag of er, i.v.m. de MR wisseling, een andere ouder 
zitting wil nemen in de MR. Daar heb ik even over nagedacht en 
aangegeven dat ik het wel wilde doen. Via de MR hoop ik door mee te 
praten, mee te denken en te adviseren het schoolbeleid mede vorm te 
geven voor de komende jaren. Jullie zullen mij vast wel eens tegenkomen 
op het schoolplein tijdens het brengen en/of ophalen van de kinderen. 

Groeten,
Jeroen Prins

Welkom in de 

medezeggenschapsraad



Alpe d’HuZes

Op 2 juni heeft na 2 jaar uitstel eindelijk de 
Alpe d’HuZes plaatsgevonden. Samen met 
3950 andere deelnemers hebben we in 
Zuid-Frankrijk 2x de berg wandelend 
beklommen. De berg heeft 21 bochten met 
die dag brandende kaarsen en spandoeken 
in iedere bocht. Elke kaars en elk spandoek 
heeft een verhaal. En iedere deelnemer is er 
met een reden.

Het was een prachtige, indrukwekkende en 
zware dag. Een dag met een lach en een 
traan. Alle deelnemers onderling steunen 
elkaar. En onderweg staan er veel 
vrijwilligers klaar met kleine hapjes, drinken 
en aanmoedigingen. 

In totaal hebben we bijna 40 km gelopen, 
2x 1400 meter hoogteverschil afgelegd. En 
we hebben hele zere voeten en een aantal 
blaren mee naar huis genomen. Maar op de 
berg stond een aantal keer: ‘pijn duurt maar 
even, opgeven is voor altijd’. 

Dat is ook waar de Alpe d’HuZes voor staat: 
‘Opgeven is geen optie!’ Dat kunnen 
mensen die met kanker te maken krijgen 
ook niet. 

We willen jullie via deze weg bedanken voor 
de steun die we hebben gekregen. Via 
school zijn er veel lege flessen ingezameld 
en daarmee is een mooi bedrag bij elkaar 
gespaard voor het KWF. 

De totale opbrengst van deze editie is ruim 
16,2 miljoen euro! Geld wat het KWF heel 
goed kan gebruiken voor onderzoek. 

Maaike Postma



ANWB Streetwise

Uw kind heeft deelgenomen aan ANWB Streetwise. Wanneer uw kind in groep 1 t/m 6 zit, dan hebben zij het 
uitgebreid gehad over gordelgebruik en zij kunnen u ongetwijfeld vertellen op welke manier zij het veiligst 
mee kunnen rijden in de auto. 

Hierbij ook voor u de belangrijkste regels op een rij: 

De autogordel 

Wist u dat juist op de korte stukjes de meeste ongelukken gebeuren. Dit zijn vaak de ritjes naar school of de 
supermarkt. Dit zijn plaatsen waar het druk is en de kans dat er geremd moet worden extra groot is. Leer uw 
kind aan dat de gordel altijd om moet. Geef hierbij ook het goede voorbeeld door zelf altijd uw autogordel te 
dragen. Een autogordel mag niet in de nek zitten. Hier kan de gordel gaan snijden of de keel dichtdrukken 
wanneer er geremd wordt. Wij horen regelmatig van kinderen dat zij de gordel om deze reden onder hun 
oksel doen. Op deze manier kan de gordel onder de oksel gaan snijden en kan het bovenlichaam alsnog 
dubbel klappen. Wordt het schuine deel van de gordel achter de rug gedaan, dan kan uw kind zelfs uit de 
gordel schieten. Zorg dus dat de gordel op de juiste manier wordt gedragen; vanaf de schouder schuin over 
het bovenlijf. 

Het autostoeltje 

Kinderen tot 1,35 meter moet u in een goedgekeurd autokinderzitje vervoeren. Zowel voorin als achterin de 
auto. In de basisschoolleeftijd is dit meestal de zitverhoger (met rugleuning). Wij adviseren om kinderen tot 
1,50m op de zitverhoger (met rugleuning) te laten zitten. Dit omdat kinderen in de groei soms hele lange 
benen hebben maar een wat korter bovenlijf waardoor de gordel met 1,35m alsnog in de nek kan snijden. 

De airbag 

Een airbag is een extra beveiligingsmiddel bij min of meer frontale botsingen, bedoeld als aanvulling op de 
bestaande gordelsystemen. Airbags zijn niet primair voor kinderen ontwikkeld, maar voor volwassenen. 
Wanneer een kind niet op de goede hoogte zit, kan een airbag meer schade aan richten dan dat het goed 
zijn werk kan doen!



Verjaardagen
Juli
06 Xiao Wen Wang (groep 4)
10 Hedser Roode (groep 5)
12 Susan v.d. Schuit (groep 7)
23 Zoya Stanek (groep 2)
25 Chelsey Babois (groep 7)
29 Tygo van Burg (groep 7)
30 Sofie Dedden (groep 8)
31 meester Jeroen

Augustus
06 Lisanne Verbeek (groep 8)
08 Chantal Piest (groep 1)
14 Joyce de Vries (groep 6)
20 Esmee Krikke (groep 1)
21 Stijn Prins (groep 3)
27 Sophie Kemper (groep 4)
31 Cheyenne Brandsma (groep 7)

September

01 Celina Piest (groep 7)
04 Elise Edwards van Muijen (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)

Agenda

13 juli: 
Musical en 

afscheid groep 8

14 juli: 
Laatste 

schooldag



Vanaf
3 jaar

2 september

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



