
CBS de Adelaar:
Door aandacht groeien! 

Beste ouders en/of verzorgers,

We zitten in de laatste dagen van advent. Door het donker van de dagen schijnt het licht. Zo ook 
hier op school. Een aantal ouders heeft de school prachtig versierd en de lichtjes zorgen voor 
een warme en gemoedelijke sfeer. 
De weken voor kerst zijn bijzondere weken. Het is vaak een tijd van dromen over hoe de wereld 
mooier kan worden. Ook hoor je de woorden vrede, eerlijkheid, trouw en gelijkheid vaker dan in  
de rest van het jaar. Ik kwam een mooi gedicht tegen, dat ik graag met jullie wil delen.

Het team van CBS de Adelaar wenst iedereen fijne kerstdagen en een gezond 2023!

Namens het team,
vriendelijke groeten van,
Janneke Neef 

Nieuwsbrief
20 december 2022

Grote dromen

Mijn dromen zijn te groot voor mij,
mijn dromen over kerst.
Eerst waren ze nog best wel klein
bij ’t vallen van de herfst.

Ze borrelden wat rustig, tot
december goed begon.
Toen zetten ze een groeispurt in –
ik wist niet dat dat kón!

Die grote dromen over kerst,
hoe maak ik ze weer klein?
Misschien als ik ze met je deel,
dat lijkt mij superfijn.

Daarom hier de eerste droom:
vrede. Droom maar mee.
Nergens haat meer. 
Nergens kwaad meer.
Vijandschap krijgt nooit meer kans.
Samen werken aan verbinding
geeft de wereld extra glans.

De tweede droom is eerlijkheid.
Wie wil dat nou niet?
Nooit meer liegen, niet bedriegen.
Wat je zegt is altijd waar.
Eerlijk is ook: niemand honger.
Samen delen met elkaar.

Trouw, dat is de derde droom.
Die is heel erg mooi.
Helpen. Zorgen. Nu en morgen.
Altijd doen wat je belooft.
Laten zien, hoe moeilijk soms,
dat  je in elkaar gelooft.

En tot slot: een vierde droom.
Want gelijkheid hoort erbij.
Niemand weren, maar waarderen
dat een ander anders is.
Keihard vechten voor die rechten;
zonder gaat van alles mis.

Vier grote dromen over kerst.
Allemaal even fijn.
Wat denk je, worden ze ooit waar?
Dat zou geweldig zijn!



In de spotlight

Mijn naam is Marleen van Vossen, werkzaam als 
school maatschappelijk werker bij Gemeente 
Weststellingwerf en gekoppeld aan de school van 
uw zoon of dochter. Hieronder leest u wat 
schoolmaatschappelijk werk biedt en waarvoor u 
bij mij terecht kan:

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. 

School Maatschappelijk Werk

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.

Het schoolmaatschappelijk werk biedt ook 
trainingen in groepsverband aan zoals Rots & 
Water en KIES. 

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


Groep 1 en 2

De afgelopen periode ben ik met de 
kleuters vooral bezig geweest met hoe 
ze met elkaar omgaan, mag je meedoen, 
samen spelen, vriendjes zijn en elkaar 
helpen als er iets is.
Dit heb ik gedaan door prentenboeken 
voor te lezen en met behulp van 
de kanjertraining lessen.
We kijken dan samen korte filmpjes over 
de dieren en ik lees voor uit het boek van 
de kanjertraining.
De kleuters vinden het heel leuk om 
daarna zelf de dieren na te spelen, met 
de petten op.
Door de situaties na te spelen, voelen ze 
zelf hoe het voelt om er niet bij te horen 
of als iemand anders de baas speelt.
Uiteindelijk mag natuurlijk iedereen weer 
meespelen!

Kanjertraining CBS de Adelaar

Groep 3 en 4

In de klas besteden we veel aandacht aan het 
bevorderen en onderhouden van een positieve sfeer 
in de groep. Want een goede basis ligt bij je veilig en 
vertrouwd voelen in de groep. Zo checken we 
regelmatig even hoe het met iedereen gaat, zodat we 
rekening met elkaar kunnen houden en waar nodig 
elkaar kunnen helpen. We starten de schooldag met 
de gevoelsthermometer. De knijpers worden al naar 
gevoel bij een kleur gezet, wie wil mag dan vertellen 
wat maakt dat hij/zij bij die kleur staat. Bij groen gaat 
het heel goed. Als de knijper bij rood gezet wordt, 
gaat het niet goed. Soms heeft een kind niet goed 
geslapen of heeft hoofdpijn of iets anders. Dit kan dan 
meteen bij binnenkomst verteld worden. Ook de 
methode en het handelen van de Kanjertraining zit 
verweven in al ons dagelijks doen en laten in de klas. 
Daarbij bespreken we regelmatig het gedrag, wat zien 
we en welke pet past daarbij. Dit kan zijn bij een 
onenigheid, maar juist ook bij een positief iets, zoals 
spontaan iemand hulp bieden of wanneer er een 
complimentje wordt gegeven. Dat bespreken we dan 
na met een aantal kinderen, of als dat nodig is met de 
hele groep. Zo leren we op sociaal emotioneel gebied 
heel veel van en met elkaar!



Groep 5 en 6

In de gouden weken van het 
schooljaar (de eerste 6 weken) 
zijn we bezig geweest met 
meerdere kanjeractiviteiten. Dit 
hebben we na de herfstvakantie 
een vervolg gegeven. In de 
periode dat wij een nieuwe 
leerling mochten begroeten, 
hebben we weer extra 
kanjeractiviteiten gedaan. De 
kanjeractiviteiten hadden te 
maken met elkaar leren kennen, 
elkaar leren vertrouwen, grenzen 
aangeven, regels doorspreken en 
hanteren, verschillen leren 
kennen tussen plagen en pesten 
en natuurlijk groepsvorming.

Groep 7 en 8

In het begin van dit schooljaar zijn we veel bezig 
geweest met de Gouden weken. Hierin wordt extra 
aandacht besteedt aan de groepsvorming en ligt de 
nadruk veel op hoe we met elkaar omgaan en onze 
normen en waarden. Ook tijdens de ouderavond 
hebben jullie als ouders hier kennis mee mogen 
maken. In de daaropvolgende weken proberen we 
elke week een Kanjeractiviteit/les te doen om de 
aandacht hier op te houden. Na de Kerstvakantie 
zullen we 2 nieuwe leerlingen verwelkomen bij ons in 
de klas. Mede daarom zullen we weer wat meer 
aandacht besteden aan de groepsvorming en de 
dynamiek en kunnen we vanuit daar het schooljaar 
op een fijne manier vervolgen!



Nationale voorleeswedstrijd

Donderdag 1 december was het grote 
schoolkampioenschap van de Nationale 
Voorleeswedstrijd. 

Vanuit de klas zijn er 4 winnaars 
gekozen. In de finale zaten: Lieke, Nikky, 
Faelan en Elise. Helaas was Faelan ziek 
deze middag en kon niet meedoen.. 

Uiteindelijk heeft de driekoppige jury 
gekozen voor Elise als winnares! 
Zij zal onze school vertegenwoordigen in 
de regionale ronde in de bibliotheek.

Gefeliciteerd Elise!

Laatste nieuws vanuit de leerlingenraad

De leerlingenraad heeft vorige week de laatste vergadering van 2022 
gehad.
Tijdens deze vergadering werd over de volgende onderwerpen 
gesproken:

- Buiten/binnenspeelmaterialen voor school

- Concrete invulling bespreken over de moestuin op school

- Brainstormen over mogelijke goede doelen m.b.t. een inzamelactie in 
2023.

Er werd ook deze keer inhoudelijk sterk vergaderd en er zijn mooie 
punten naar voren gekomen om in 2023 mee verder te gaan. De 
leerlingen voelen zich allemaal erg verantwoordelijk en hebben 
regelmatig overleg met de achterban in de verschillende groepen. 



Welkom bij ons op 
school!

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

Kaiden

Livia

Benjamin



Uitnodiging Kerstmarkt CBS de Adelaar



Voorbereidingen kerstmarkt en kerstviering in volle gang!



Nieuws vanuit de MR

Op maandag 28 november was er weer een vergadering 
van de MR.

Op de agenda stonden de volgende punten: stand van 
zake wat betreft leerlingaantal, de teldatum verschuift, de 
begroting en het sociale veiligheidsprotocol.

Leerlingaantal, op dit moment zit er een stijging in het 
aantal leerlingen. In alle 4 de groepen stromen er nieuwe 
leerlingen in. Ook zijn er weer een aantal ouders langs 
geweest voor een rondleiding. Deze ouders bezoeken 
meerdere scholen om een weloverwogen keuze te kunnen 
maken. Het is goed om te zien en merken dat onze school 
daar ook in mee wordt genomen. De teldatum, deze 
verschuift van 1 oktober naar 1 februari. Op deze datum 
worden de leerlingen geteld. Op basis van het gestelde 
aantal leerlingen wordt in het volgende kalenderjaar 
bekostiging toegekend.

Dan de begroting. Deze is door onze schooldirecteur 
Janneke kort toegelicht. Zo staan er voor de komende 
jaren nieuwe investeringen op de planning, zoals nieuwe 
methodes voor taal en Engels. Ook zal er ook geïnvesteerd 
worden in nieuw kleutermateriaal. 

Als laatste punt is het sociale veiligheidsprotocol 
doorgenomen en besproken. Er is herkenning bij de 
punten die in het protocol beschreven staan en wat thuis 
door de kinderen wordt verteld, zoals bijv. de aanpak 
vanuit de Kanjertraining. Het is goed om te ervaren dat 
wat er in het protocol staat ook terug is te zien in de 
school en in het handelen van de leerkrachten.

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 13 februari 
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
December
20 Tara Rozenberg (groep 8)
29 Juf Joke
30 Juf Brenda

Januari
01 Loïs (groep 5)
05 Sieger Krikke (groep 7)
10 Marlijn Postma (groep 4)
16 Christian Bathoorn (groep 5)
24 Juf Lammy
27 Lea Groen (groep 5)
27 Meester Lars

Februari
10 Alysa Augustinus (groep 8)
14 Doutzen van Burg (groep 5)
18 Christian Patist (groep 8)
18 Julian Patist (groep 8)
18 Vincent Patist (groep 8)
19 Livia Hofma (groep 4)

Maart
11 Ryan Augustinus (groep 6)
15 Naud Wassenaar (groep 8)
20 Jayden Bosma (groep 2)
21 Juf Janneke
23 Faelan van de Sande (groep 8)

Agenda
21 december kerstviering

23 december 12.00 uur kinderen vrij

26 december tot en met 6 januari 
kerstvakantie

13 januari Peuterpret

16 januari maandviering groep 7-8

3 februari Peuterpret

8 februari maandviering groep 1-2

27 februari tot en met 3 maart 
Voorjaarsvakantie

10 maart Peuterpret

14 maart maandviering groep 3-4

27 maart verkeersexamen groep 8

29 maart Grote Rekendag



Vanaf
3 jaar

13 januari, 3 februari, 1 maart

Van 9.00 tot 11.00



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
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