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

De eerste weken van het nieuwe schooljaar zitten er alweer op. Fijn om weer met elkaar op 
school te zijn. Deze eerste periode heeft vooral in het teken gestaan van de ‘Gouden Weken’. 
Hierover leest u later in de nieuwsbrief meer. 

Dit schooljaar zijn er een aantal nieuwe kinderen gestart op de Adelaar. Hier zijn we erg blij mee. 
Zowel in de onderbouw en in de midden- en bovenbouwgroepen zijn nieuwe leerlingen 
ingestroomd. Later in de nieuwsbrief zullen we hier nog een keer aandacht voor hebben.

Ook dit jaar organiseren we maandelijks een ‘Peuterpretochtend’ voor alle peuters vanaf 3 jaar. 
Mocht u familie, vrienden of kennissen hebben waarvan u weet dat ze kinderen in deze leeftijd 
hebben; laat het weten, wij zorgen dan dat ze een flyer krijgen waarop alle informatie/data 
vermeld staan.

We hebben dit schooljaar een nieuwe, bevlogen onderwijsassistent toe mogen voegen aan het 
team: Lars de Jong. Verderop de nieuwsbrief zal Lars zich aan jullie voorstellen.

Maandag 24 oktober hebben we als team onze eerste studiedag. Deze zal in het teken staan van 
didactisch handelen en we zullen deze dag dieper in gaan op het thema ‘differentiëren op 
verschillende niveau’s’. Hiermee willen we zo goed mogelijk aan sluiten op de onderwijsbehoefte 
van iedere leerling. Zoals in de activiteitenkalender vermeld, zijn de leerlingen deze dag vrij van 
school.

Op dit moment werken we met de kinderen aan de thema’s rondom de Kinderboekenweek. 
Donderdag 27 oktober om 13.45 uur willen we de Kinderboekenweek graag samen met jullie als 
ouders/verzorgers/opa’s en oma’s afsluiten. Er zal van alles te zien en te beleven zijn. Wees 
welkom! De kinderen mogen deze dag in het GIGA-GROEN op school komen én jullie als 
ouders/verzorgers natuurlijk ook ;-)

We hopen er dit jaar, samen met alle kinderen en ouders, weer een fijn en leerzaam jaar van te 
maken. 

Veel leesplezier en ik wens jullie allemaal een hele fijne herfstvakantie!

Namens het team,
vriendelijke groeten van,
Janneke Neef 

Nieuwsbrief
14 oktober 2022



In de spotlight

Bij de start van ieder schooljaar besteden we altijd 
aandacht aan de Gouden Weken. U heeft hier vast 
wel eens van gehoord.

De gouden weken hebben te maken met 
groepsvorming. En groepsvorming is wat er 
gebeurt als de leerlingen na de zomervakantie weer 
op school komen, al dan niet in een nieuwe 
samenstelling of met een nieuwe leerkracht.

Het vormen van een groep verloopt in een aantal 
fasen. Dit geldt voor elke groep, dus voor zowel 
kinderen, als volwassenen.

Deze fasen zien er als volgt uit:

1. Forming - eerste 2 weken, iedereen kijkt een 
beetje de kat uit de boom: hoe gaat het hier, 
wat is mijn plek in deze groep, hoe gedragen 
we ons hier met elkaar

2. Storming – vanaf week 3, strijd om de macht, 
wie is de baas, wie bepaalt de regels

3. Norming – na een week of 6 (herfstvakantie), 
wat is de norm in de groep, hoe gaan we met 
elkaar om

4. Performing – als de norm bepaalt is, kunnen 
we met elkaar aan het werk, fase van 
uitvoering

5. Adjourning – afronding, uit elkaar gaan – dit 
kan het einde van het schooljaar zijn, maar 
ook als bijvoorbeeld een leerling gaat 
verhuizen.

‘Gouden weken’ Kanjertraining

Tijdens de gouden weken starten we met 
kennismaken. We stellen vragen als: 

Wie ben ik? Wie ben jij?

Wat wordt er verwacht?

Is het hier veilig?

Mag ik hier zijn?

Daarnaast zijn we ook al bezig met wat voor groep 
we willen zijn. Dus we halen fase 3 – het bepalen 
van de norm van de groep – naar voren:

Wat willen we met elkaar?

Wat is een fijne klasgenoot? 

Wat doet een fijne klasgenoot? 

Wat zegt een fijne klasgenoot? 

Wat doet een fijne klasgenoot niet?

Wat voor leerkracht wil je?

Wat voor groep wil jij?

Aan het eind van het schooljaar kijk je terug. Hoe 
hebben we het gehad?

Deze vragen worden verpakt in verschillende 
werkvormen (Kanjertraining)

Uiteindelijk ontstaan hieruit de missie van de groep 
en de groepsregels die zichtbaar worden 
opgehangen in de groepen.

Gedurende het schooljaar komen we er met de 
kinderen op terug: doen we nog wat we hebben 
afgesproken, zien we van elkaar gedrag dat hoort 
bij de witte pet, kloppen de afspraken nog of willen 
we iets aanpassen. En na iedere vakantie of 
wisseling in de groep (er komt iemand bij of gaat 
iemand weg) wordt er opnieuw een groep 
gevormd, dus hebben we opnieuw aandacht voor 
het groepsvormingsproces.



Aanpassen toetsmomenten

Zoals u in een eerdere nieuwsbrief hebt kunnen lezen, zijn we voor het volgen van de 
ontwikkelingen van onze leerlingen overgestapt naar het BOOM LeerlingVolgSysteem (voor 
rekenen, begrijpend lezen en spelling). Met dit leerling volg systeem, in combinatie met de 
toetsen van de methodes, kunnen we goed volgen welke leerdoelen de leerlingen al beheersen 
en bij welke doelen de leerlingen nog instructie nodig hebben.  We doen dit in cyclische vorm, 
waarbij we om de tien weken (ongeveer) een evaluatiemoment hebben (het zogenaamde 
Handelings Gericht Werken).

We waren altijd gewend om in januari en juni LVS-toetsen af te nemen. Dit zorgde voor 
piekmomenten omdat ook rond deze tijd het portfolio mee naar huis gaat en er 
oudergesprekken gepland staan.

Het BOOM LVS heeft een doorlopende normering, wat ons in staat stelt om het toetsmoment te 
verschuiven en zo het afnemen van toetsen, analyseren en plannen van vervolg wat meer te 
spreiden. 

Daarom hebben we besloten dit schooljaar de toetsen van het BOOM LVS af te nemen in 
oktober en april. In de oudergesprekken van februari en juni wordt u, zoals gebruikelijk, op de 
hoogte gebracht van de ontwikkeling van uw kind. En, ook zoals gebruikelijk, is er tussen de 
reguliere gespreksmomenten ook altijd ruimte om contact op te nemen met de leerkrachten.

BOOM Leerlingvolgsysteem



Kinderpostzegelactie 2022

De kinderen van groep 7/8 zijn van 28 september t/m 5 
oktober bezig geweest met het verkopen van de 
Kinderpostzegels. Het ingezamelde geld wordt besteed aan 
kinderen die in armoede opgroeien (1 op de 9 kinderen in 
Nederland heeft hier helaas mee te maken) en een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken, maar ook aan 
kinderen die hulp nodig hebben om mee te kunnen komen 
in de samenleving. Groep 7/8 is gelijk heel enthousiast 
begonnen en heeft meer dan 3000 euro opgehaald. 

Klasse gedaan allemaal! 



Alicia

Colin

Christian

Julian

Bram

Maud

Erwin

Welkom bij ons op 
school!

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

Vincent

Ryan

Alysa



Even 
voorstellen:

Hallo,

Ik ben Lianne de Vries 16 jaar oud en 
woon samen met mijn ouders en zus 
in Oldeberkoop. Mijn hobby’s zijn 
shoppen, series kijken en koken. 

Dit jaar ben ik 1e jaar mbo student op 
de opleiding onderwijsassistent. Ik
loop hierbij stage op maandag en 
dinsdag bij de kleuters. Het lijkt me 
super leuk om onderwijsassistent te 
worden, omdat ik het leuk vind om 
met kinderen te werken en de 
kinderen nieuwe dingen aan te leren.

Met Vriendelijke Groet, 

Lianne

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Lars de Jong. Ik woon in 
Oosterwolde en komend schooljaar 
werk ik als onderwijsassistent op CBS 
de Wegwijzer en CBS de Adelaar. 

Ik heb ontzettend veel zin in het 
komende schooljaar. 
Tijdens mijn stage periode heb ik met 
veel plezier op scholen in Oosterwolde 
en Makkinga gewerkt.

In mijn vrije tijd mag ik graag sporten 
en leuke dingen ondernemen met 
vrienden. 

Groet Lars de Jong.



Beste ouders en verzorgers van De Adelaar,

Het is een vreemd moment om afscheid te nemen van school zo aan het begin van 
het schoolseizoen maar het gaat gebeuren. Ik heb de mogelijkheid gekregen om te 
stoppen met werken. Dit is per 1 september ingegaan.

Het mooie van mijn baan is de verscheidenheid aan werkzaamheden. Het is te veel 
om op te noemen maar er zijn er twee die mij zeker bij blijven. De vraag om een 
ruimtecapsule te maken. Na een dag nadenken en sparren met de collega’s 
kwamen we uit op twee gordijnen die zo opgehangen konden worden. Hoe moeilijk 
kan het zijn. De andere vraag was of ik samen met de kleuters dinosaurussen wilde 
maken. Hier heb ik enorm van genoten zeker ook met de gesprekjes die ik had met 
de kleuters. Dit soort werkzaamheden ga ik zeker missen.

Voor al de collega’s op de school heb ik grote waardering gekregen. Met een 
enorme inzet wordt er onderwijs gegeven waarbij ze zichzelf soms helemaal 
vergeten. 

Een dank je wel voor de ouders die mij geholpen hebben met de werkzaamheden 
in en rondom de school. Met de hulp van u ging het makkelijker en zeker vlugger.

De school zal ik zeker gaan missen de verhalen die je hoort, de gesprekken met 
iedereen, de klussen en de activiteiten. Maar ik krijg er andere klussen voor terug 
zoals lezen, lang koffie en thee drinken en nog meer genieten van thuis.

Ik wens iedereen alle goeds toe en pas goed op elkaar en op jezelf.

Bedankt voor alles en tot ziens.

Henk Korpershoek

Afscheid meneer Henk



Nieuws vanuit de MR

Op maandag 3 oktober was de eerste vergadering met 2 
nieuwe mr-leden. 
Namens de ouders is dat Jeroen Prins, namens het 
personeel is dat Welmoed v/d Molen. 
Tijdens de vergadering zijn o.a. de volgende punten 
besproken;

- De jaarplanning; deze wordt aan het begin van elk 
schooljaar door de MR opgesteld. Hier staat in 
hoofdlijnen beschreven waar we ons het komende 
schooljaar mee bezig zullen houden. 

- We hebben de schoolgids besproken en deze is na 
goedkeuring voor iedereen te vinden op de website van 
de school.

- Sectorplan Corona; in dit plan staan in 4 fases passende 
interventies en maatregelen beschreven (van preventie 
naar interventie). Dit met als doel positieve 
coronabesmettingen binnen de school (bij een opleving 
van het coronavirus) te beperken maar ook om de 
school zo verantwoord mogelijk open te houden. 

- Als laatste punt op de agenda stond de inzet van de 
NPO gelden. Nationaal Programma Onderwijs is een 
(niet-structureel) investeringsprogramma van het 
Kabinet om de gevolgen van de coronacrisis voor de 
leerlingen op te vangen. Voor dit jaar hebben we de 
inzet van de onderwijsassistent uitgebreid met 1 dag. 
Daarnaast blijven we investeren op de kwaliteit van het 
onderwijs door op verschillende thema’s extra in te 
zetten. De scholing op het gebied van didactisch 
handelen is hier een voorbeeld van.

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

De volgende vergadering staat op maandag 28 november 
gepland.

Namens de ouders :       Hillie Schaap en Jeroen Prins
Namens het personeel : Welmoed v/d Molen en 

Lammy v/d Meer

mailto:mrcbsdeadelaar@tjongerwerven.nl


Verjaardagen
Oktober
06 Meester Jan
11 Bram Vroon (Groep 1-2)
16 Wout Dedden (Groep 7-8)
17 Lieke Postma (Groep 7-8)
22 Romano Piest (Groep 3-4)

November
05 Daphne Bathoorn (groep 7-8)
06 Meester Frank
16 Teun Poppe (groep 7-8)
26 Dyami Joy Broekman (groep 1-2)

December
03 Timo Huitema (Groep 3-4)
07 Milan Smale (Groep 7-8)
09 Julia Prins (Groep 5-6)
11 Wesley Sloot (Groep 7-8)
20 Tara Rozenberg (Groep 7-8)
29 Juf Joke
30 Juf Brenda

Agenda

17 – 21 oktober herfstvakantie

24 oktober studiedag,
Leerlingen vrij

27 oktober afsluiting kinderboekenweek

4 november peuterpret

5 december Sinterklaas op school, kinderen 
12.00 uur vrij

9 december peuterpret

23 december 12.00 uur kinderen vrij

26 december tot en met 8 januari 
kerstvakantie



Vanaf
3 jaar

4 november, 9 december

Van 9.00 tot 11.00



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



