3 juni

… waar ieder kind zich welkom voelt
AGENDA

Terugkijkend op de afgelopen weken, heb ik een warm
schoolklimaat ervaren met betrokken ouders en een
enthousiast schoolteam.
Inmiddels staat de kerstvakantie al “voor de deur”.

* Donderdag 21 december: Kinderen om 12 uur
uit! Donderdag 21 december: Kerstmaaltijd +
musical vanaf 17.15 uur tot 19.45 uur. Vrijdag
22 december: Kinderen om 12 uur uit!
* Kerstvakantie vrijdag 22 december
vanaf 12.00 uur tot maandag 8 januari
* 22 januari 2018 Studiedag – kinderen
zijn vrij.

Een goed moment voor een ieder om nog eens stil te
staan bij het afgelopen jaar.
Namens het team van de Adelaar wens ik u en uw
kinderen fijne feestdagen een goed 2018 toe !
Vriendelijke groet,
Gerard Flokstra

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Bericht lag al klaar voor de vorige nieuwsbrief, maar bij
deze alsnog.
Nog even voorstellen ….. de nieuwe directeur van de
Adelaar.
Mijn naam is Gerard Flokstra en op woensdag 1
november midden in het schooljaar gestart op de
Adelaar.

GROEP 1-2
In onze twee groepen zijn de volgende leerlingen
gestart: Fay Bankert, Niels Vlaar en Fedde
Kwakernaat.
Wij wensen Fay, Fedde veel plezier op onze school.

Ik heb de eerste dagen veel ouders in de gangen en
op het schoolplein gedag gezegd of een hand
gegeven.
Ongetwijfeld zal nog niet iedereen mij gezien dan wel
ontmoet hebben.

NIEUWS UIT DE GROEPEN

In de loop van dit schooljaar zal dat vast wel gebeuren.
Vanaf 2000 ben ik werkzaam als directeur in het
primair onderwijs .
Ik heb vanaf 2005 10 jaar als directeur in het speciaal
onderwijs gewerkt en de afgelopen twee jaar als
interim directeur actief geweest op verschillende
basisscholen.

GROEP 4-5
Welkom Jason Nobel en Esmee Mooij op de Adelaar! Jason
is 13 december bij ons in de groep gestart en zit in groep 4.
Esmee komt na de kerstvakantie in onze groep. Zij zit in
groep 5. Wij wensen jullie allebei een leerzame tijd op de
Adelaar!

Professionele samenwerking tussen ouder(s) en
school vind ik een erg belangrijke factor.
Samenwerken om te komen tot de beste begeleiding
van uw kind en onze leerling.

GROEP 7

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

Een paar weken geleden heeft groep 7 een Event gehad in
de Weyver, genaamd PET. Daar waren verschillende
activiteiten te doen die te maken hadden met de 7
werelden van techniek en wetenschap. Iedereen heeft zich
hier vermaakt en vond het leuk. 2 weken later kwam er een
meneer die ons de opdracht gaf om voor tulpenbollen te
zorgen. Wij moesten ze gaan kweken op water. We namen
het heel serieus. Die week erna kwam diezelfde meneer
weer en ging kijken of de tulpen al goed waren gegroeid.
Toen waren ze nog niet klaar voor de verkoop. Die week
daarna kwam hij weer en zei dat wij de beste tulpen
hadden van alle scholen waar hij tot nu toe geweest was!
Die middag hebben we bosjes gemaakt en hebben we de
tulpen verkocht. Wij als groep 7 vonden het superleuk en
we hebben in totaal 170 euro opgehaald!! We zijn trots op
onszelf.
Groeten van Jamie en Keano.

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

