3 juni

AGENDA
 9 sept. naschools aanbod mad science
 20 sept. 18.30-21.15 Informatie-avond
en jaarvergadering OR
FIJN SCHOOLJAAR
De eerste schoolweek is alweer voorbij. Wat is het leuk om
alle kinderen weer te zien en de vakantieverhalen te horen.
Misschien is het even wennen in de nieuwe
groepen………….maar ongetwijfeld is dat snel over. We
wensen iedereen een heel leuk, gezellig, leerzaam en
boeiend schooljaar.
Nog goed nieuws voor
groep 6: zij krijgen eind
september ook nieuw
meubilair!

EVEN VOORSTELLEN
Ik heb de school een weekje mee mogen maken en
heb een hele positieve indruk. Kinderen en ouders die
mij open tegenmoet treden, er hangt een fijne sfeer,
ik zie een betrokken team die het belang van school
voorop stellen. Leuk om hier te mogen werken. Ik zou
me nog even wat uitgebreider aan u voorstellen.
Mijn roots liggen in Brabant: opgegroeid in een klein
dorpje bij Breda, Zevenberschen Hoek. Na mijn
opleiding ben ik door heel Nederland gaan
solliciteren, omdat er weinig werk was. Ik kwam
terecht in Bennekom waar ik met heel veel plezier 12
jaar in de klas heb gewerkt. Toch kriebelde het ook, ik
wilde wel eens wat anders. Zo kwam ik terecht in het
zuiden van Portugal waar ik 3 jaar als NT2 leerkracht
heb gewerkt. Wat een prachtige tijd was dat! Vanuit
ambitie terug gekeerd naar Nederland: ik wilde uit het
onderwijs. Ik heb het een half jaar vol gehouden,

werkte in een decorbedrijf, maar ontdekte dat
onderwijs mijn passie is. Ik ben mijn hart achterna
gegaan en ben toen directeur geworden, eerst in
Rhenen en daarna in Blokker op de St. Jozefschool.
Mooie dingen kunnen doen en veel wijsheid
opgedaan. Sinds 2011 ben ik mijn eigen onderneming
gestart. Ik begeleid kinderen via speltherapie, leraren
via coaching en scholen middels
interim werk. Ik werk met veel
plezier!
Mooi onderwijs is voor mij: de
juiste dingen goed doen in een
sfeer waar plezier en leren
aanstekelijk is. Glinsterende
kinderogen… daar word ik blij van. Dat kan alleen met
talentvolle leerkrachten en volgens mij zit dat wel
goed op de Adelaar. Ik vind open communicatie vanuit
een respectvolle houding erg belangrijk. Dus als er iets
is, hoop ik echt dat u mij weet te vinden. Dat mogen
lastige zaken zijn en ook leuke dingen. Als het over
klassenzaken gaat, bespreekt u het natuurlijk eerst
met de leerkracht. Verschillen als kansen zien, neem
ik mee vanuit mijn Jenaplan ervaring.
Ik woon in Lutjebroek met Fred en houdt van
tennissen, volleybal, koken en theater.
Ik heb veel zin om samen met het team het onderwijs
hier op school steeds ‘mooier’ te maken. Er zijn
interessante ontwikkelingen ingezet die ik graag volg.
Waarschijnlijk is het geen lange periode dat ik
verbonden ben aan de school. Toch hoop ik weer wat
bij te dragen. De eerste gesprekken met het bestuur
en het team over de werving voor een nieuwe
directeur starten komende week. De MR wordt bij de
verdere procedure betrokken. Er wordt gestreefd om
na de kerstvakantie een nieuwe directeur te hebben.
Mocht u vragen hebben of iets willen delen, de deur
staat open, loop gerust bij me binnen. Ik wens
iedereen een heel plezierig schooljaar met vaak
glinstering in de ogen. 
Sylvia

Kijk voor alle foto’s op onze fotopagina: http://obsdeadelaar.mijnalbums.nl/

WERKDAGEN DIRECTIE
Deze week is er een opdracht bijgekomen, ik ben ook
aan de slag op de Dubbele Punt in Aartswoud. Dat
betekent dat ik mijn dagen verdeel. In principe ben ik
op de Adelaar op: maandagmorgen, dinsdagmiddag,
donderdagmorgen en vrijdagmiddag. Als de agenda
vraagt om het anders in te delen, ben ik daar flexibel
in. Ik zal dat zo volledig mogelijk via Adelaarsnieuws
met u communiceren.
OP DE FIETS NAAR SCHOOL

proefjes en komen o.a. meer te weten over de ruimte.
Het duurt een uur en wordt op school georganiseerd.
Alle leerlingen hebben hiervoor informatie
meegekregen. U kunt uw kind inschrijven via de
website nederland.madscience.org. Inschrijven voor
de cursus kan t/m volgende week dinsdag: 12-9-2017.
Bij 15 inschrijvingen gaat het door.
VRAAG LEERLINGENLIJST
Er is een verzoek gekomen om leerlingenlijsten uit de
delen van de eigen groep. U heeft dan de namen, het
adres en telefoonnummer van de groep waar uw kind
inzit. We horen graag als u daar bezwaar tegen hebt.
Geeft u via mail of op een briefje aan als u niet wilt
dat deze gegevens uitgewisseld worden? Als we
binnen twee weken niets gehoord hebben, gaan we
ervan uit dat u akkoord bent.
STAKING
In de media wordt al druk gediscussieerd over een
mogelijke staking in het onderwijs op 5 okt. A.s.
dinsdag komen we met alle directeur van St. Allure bij
elkaar en zal er een standpunt worden ingenomen. Ik
informeer u zo spoedig mogelijk.

In de laatste nieuwsbrief is er al aangekondigd dat we
het aantal fietsen op het plein willen verminderen. Er
is gewoon geen plaats om ze allemaal te stallen. De
kinderen die op de straten van de groene lijn wonen
en daar buiten mogen op de fiets. Alle kinderen
binnen dat gebied komen lopend naar school.
MAD SCIENCE

Afgelopen dinsdag hebben de leerlingen uit groep 3
t/m 8 de mad science show vuur en ijs gezien. Een
show over techniek met allerlei proeven. Hij eindigde
met een spectaculaire vuur- spuw- act. Kinderen
reageerden erg enthousiast. Het is mogelijk voor
leerlingen om in te schrijven voor het naschoolse
aanbod. Kinderen mogen 6 keer aan de slag met

NIEUWS UIT DE GROEPEN
GROEP 3/4

De eerste week zit erop en daar kijk ik met veel trots
en plezier op terug. Elk jaar is een start in een nieuwe
groep, zeker in groep 3, heel pittig. Zowel voor de
kinderen als de juf(fen). Het kost even wat tijd, maar
het komt altijd goed. Tot onze grote verbazing en
vreugde van groep 4, werden we maandagochtend
verrast doordat Muna ineens in de klas stond. Muna
blijft dus nog een tijdje bij ons. Vanmorgen was ook
de eerste gymles onder leiding van juf Marcella. Dat
was ook heel fijn, want de kinderen van groep 4
waren haar nog niet vergeten. Een aantal kinderen
had geen handdoek mee. Wilt u daar goed aan
denken, douchen is verplicht na de gym.
Om u een kleine indruk te geven hier een paar foto's.

Kijk voor alle foto’s op onze fotopagina: http://obsdeadelaar.mijnalbums.nl/

OVERIG NIEUWS: TYPECURSUS
Ook het komend schooljaar bestaat de mogelijkheid
voor de kinderen van groep 7 en 8 deel te nemen aan
een typecursus. Deze wordt verzorgd door
Westfrieslandtypt.
 De klassikale lessen bestaan uit 12 naschoolse
bijeenkomsten;
 Deze duren elk 35 minuten, dit is ruim
voldoende om uw kind het benodigde te
leren;
 Er wordt gewerkt met een aantrekkelijk
typeprogramma;
 In het programma zit ook een modus om
kinderen met dyslexie te ondersteunen;
 De kosten zijn € 155,Inschrijven kan op de
website: www.westfrieslandtypt.nl

(afhankelijk van het aantal opgaven maken we een
definitieve indeling op ma, di, wo of donderdag)
De inschrijfdatum sluit op maandag 11 september
Bellen mag ook: 0229 230527

Kijk voor alle foto’s op onze fotopagina: http://obsdeadelaar.mijnalbums.nl/

