AGENDA

Donderdag 13 december:
Kerstafette-middag
Donderdag 20 december: School tot 12 uur
*Kerstviering 17:30 - 19:30
Vrijdag 21 december: School tot 12 uur
*Kerstvakantie!
Maandag 7 januari weer naar school!
Dinsdag 8 januari: Hoofdluiscontrole

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Het kan weleens voorkomen, dat wij als school,
moeten besluiten om een groep lesvrij te geven.

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Juf Monique heeft een baan aangeboden gekregen op
een basisschool in Schagenbrug. Zij kan op deze
school starten per februari 2019.
Dit betekent dat wij op zoek zijn gegaan naar een
nieuwe leerkracht voor groep 8. Op dit moment hebben
wij een aantal sollicitatiegesprekken gevoerd, zodra één
en ander is afgerond, informeren wij u over de nieuwe
leerkracht voor groep 8.
Wij bedanken Monique voor haar inzet, voor het
onderwijs aan de kinderen van de Adelaar.
Wij wensen haar het allerbeste en veel succes toe op
haar nieuwe werkplek.

Deel 2 : Uitproberen nieuwe taalmethode

Wanneer er een leerkracht afwezig is, proberen wij
altijd meteen een invaller te regelen. Wanneer dit niet
lukt, doordat er helaas weinig tot geen invallers zijn,
willen wij het graag intern oplossen.
Om deze reden kan het soms voorkomen, dat wij de
juf van een andere groep laten werken in een groep
waar geen leerkracht is. Dit kan betekenen dat wij
soms een groep vrij moeten geven, waarvan de
leerkracht wel aanwezig is, maar op een andere groep
staat. Dit doen wij op deze manier om te rouleren en
niet steeds dezelfde groep naar huis te sturen.

Vanaf de herfstvakantie tot de kerstvakantie
werken/werkten we met de taal- en spellingmethode
Staal. Thema’s als kleine dieren, Fotografie, het
zonnestelsel, Zeehelden en zeebenen zijn uitgebreid
aan de orde gekomen. We vonden het een hele leuke
methode maar ook een methode waarbij het niveau
erg hoog ligt qua spelling en woordenschat.. hierdoor
was het best lastig om dit zo 1-2-3- in te voeren in de
klas.
We zijn benieuwd naar de volgende methodes die we

Het liefst sturen wij uiteraard niemand naar huis, maar

gaan uitproberen.

wanneer dit echt moet, hopen wij op uw begrip.

Na de kerstvakantie t/m de maartvakantie gaan we

Indien u thuis geen opvang heeft, dan mag uw kind

ons orienteren op de methode Taal Actief.

wel naar school komen.

wordt vervolgd………….

Hij/zij draait dan die dag mee in een andere groep.

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

NIEUWS UIT DE GROEPEN

GROEP 3/4

GROEP 1/2
Het was een heerlijke sinterklaasperiode! Wat hebben de
kinderen genoten. We kregen eerst al pieten op bezoek in
de klas, zij vertelden ons dat wij onze schoen mochten
zetten. Wat een feest! Maandag 3 december stonden wij
met zijn allen in de gang. We telden af van 10 naar 0 en
deden toen de deuren open. De kinderen kregen een leuke
kikkerspel! Verder hebben wij hard gewerkt en geknutseld
over Sinterklaas. Zo hebben wij een sinterklaas gespiegeld.
Dat was nog best lastig!

Maar we hebben ook geleerd om te meten. We moesten
een nieuwe stal voor amerigo bouwen met blokjes. Want
die malle pieten konden de oude stal niet meer repareren.
De kinderen hebben in groepjes gewerkt, het samenwerken
ging super! Op de grote dag zelf, hadden we een optreden
voor sinterklaas en een cadeautje. We hadden van vers
fruit een spaans drankje gemaakt: Sangria. De sint ging
meteen proeven en vond het erg lekker! Het was een
mooie dag!
Nu gaan we meteen al door naar het volgende feest:
Kerstmis. Samen met de kinderen heb ik de kerstboom
opgetuigd. We maken mooie kerstbomen van blokjes en
kerstbomen van vouwblaadjes.

Het was weer een geweldig Sinterklaasfeest. Op donderdag
29 november werden de kinderen, bij terugkomst van de
gymles, verrast door een pietenbezoek. De pieten lieten
weten dat alle kinderen vrijdag hun schoen mochten
zetten. Maandag 3 december lagen alle schoenen kris-kras
door de klas, sommigen waren niet eens leeggehaald… Aan
het digibord hing een brief van de rijmpiet. Daarin stond
dat we naar de groene piet in de gang moesten. Bij de
groene piet moesten we eerst 5 rijmwoorden bedenken op
“paard”. Nou, dat ging heel rap. Vervolgens moesten we
naar de rode piet in de grote zaal. Daar moesten we een
rebus oplossen. In de rebus stond, dat de cadeautjes in het
kantoor van meester Gerard te vinden waren. De kinderen
waren erg blij met hun cadeautje. ‘s Middags hebben alle
kinderen alvast een begin gemaakt met het maken van hun
houten spaarpot.
Ook op woensdag 5 december was het een gezellige boel.
De surprises in de klas waren een grote verrassing voor de
kinderen.
Wat een geweldig werk hebben de knutsel-en rijmpieten er
van gemaakt. Veel kinderen hebben erg hun best gedaan
om de surprise heel te houden, zo blij waren ze er mee.
Tegen 10.00 uur kwam Sint met zijn pieten eindelijk op
bezoek in de klas. Sint keek zijn ogen uit bij alle mooie
dingen die de kinderen hadden gemaakt en bij de
optredens die er te zien waren. Kortom, het was weer een
geweldig feest.

Het is een en
al glitter en sterretjes. We kijken uit naar het kerstdiner op
school. Wij wensen jullie allemaal een vrolijk kerstfeest en
een gelukkig nieuw jaar!

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

GROEP 6/7

Wereldorientatie
Inmiddels zijn we een aantal weken aan het werk met
het thema Ontdekkingsreizen. Deze week werken we
het laatst aan onze opdrachten. De kinderen hebben
in deze periode veel geleerd over het leven van een
ontdekkingsreiziger, ontdekken van de wereld,
gebruik van een kompas etc. Na de kerstvakantie
starten we met het thema over Poolgebieden.
Boekbespreking
Na de kerstvakantie starten we met het houden van
een boekbespreking.
Volgende week krijgen de kinderen een stappenplan
mee om een boekbespreking voor te bereiden en een
datum waarop ze hun boekbespreking gaan houden .
De kinderen gebruiken daarbij geen digitale
middelen!
Het gaat echt puur om het houden van een
‘ouderwetse’ presentatie.
GROEP 8

SvPO Hoorn
Graag willen wij de informatiedagen van SvPO Hoorn
onder uw aandacht brengen. SvPO Hoorn opent haar
deuren in het schooljaar 2019/2020. Om ouders en
leerlingen voor te lichten over onze school,
organiseren wij op 12 en 26 januari informatiedagen.
Ouders kunnen zich opgeven voor deze
informatiedagen door zich aan te melden op onze site:
www.svpo.nl. Zodra ouders zijn aangemeld
ontvangen zij van ons een uitnodiging.
Met vriendelijke groet,
Namens team SvPO Hoorn

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

EHBO CURSUS
(compact) te
Opmeer, start 8
januari 2019
Ongevallen komen dagelijks voor in het
verkeer, in het werk, rond het huis,
tijdens het sporten, etc.
Belangrijk is dan dat u zo snel mogelijk de
juiste (eerste) hulp kunt bieden. Dit
gebeurt vaak door gediplomeerde
EHBO’ers.
Indien nodig nemen deskundigen van een
ambulance of een arts het over.

Daarna wordt afgesloten met een
examen ( Het Oranje Kruis).
Kosten: € 160 inclusief lesmateriaal,
EHBO tas met oefenverband en examen.
Veel zorgverzekeraars vergoeden 75 tot
100% van deze kosten. Informeer bij uw
zorgverzekeraar voor een eventuele
vergoeding van deze kosten.
Locatie: Bonifatiusschool, Veldstralaan 4
in Spanbroek
Opgave en inlichtingen bij:

EHBO VERENIGING OPMEER SPANBROEK
- E-mail:
ehbospanbroek.secretariaat@gmail.com
- Website: www.ehbospanbroek.nl

Deze cursus omvat alle facetten van de
EHBO zoals belangrijke levensred-dende
handelingen inclusief AED training, kinder
EHBO, herkenning van stoornissen van de
vitale functies, shock, beroerte, epilepsie
en suikerziekte, verbandleer, botbreuk,
ontwrichting, kneuzing, verstuiking,
brandwonden, wespensteek,
vergiftigingen, etc. Behandeling diverse
soorten wonden.

Cursus betreft 8
praktijklessen van elk
2.5 uur van 19.30 uur
tot 22.00 uur.
Kijk voor alle foto’s op onze fotopagina: http://obsdeadelaar.mijnalbums.nl/

Goedbezochte dorpsbijeenkomst over
locatie IKC Hoogwoud
Donderdagavond 15 november bezochten zo’n zestig
inwoners van Hoogwoud het gemeentehuis. De
avond stond in het teken van de startbijeenkomst
voor een Integraal Kind Centrum (IKC) in Hoogwoud.
Wethouder Robert Tesselaar opende de bijeenkomst,
die de aftrap was voor het onderzoek naar hoe en
waar het IKC het beste vorm kan krijgen in
Hoogwoud. Wethouder Tesselaar: “Vanavond halen
we graag uw mening op om daarmee een
adviesrapport te maken dat aan de gemeenteraad
aangeboden kan worden.”
Aandachtspunten
Tijdens de avond ging het over welke functies er in
een IKC zouden kunnen, het hoe en waarom van een
locatieonderzoek en hoe het participatietraject er uit
komt te zien. Veel aanwezigen gaven hun
aandachtspunten mee op een reactieformulier of
bespraken dit gelijk met de aanwezige betrokkenen.
De komende periode werkt een werkgroep verder
aan een advies over de locatie in Hoogwoud voor de
gemeente. Op www.opmeer.nl/ikc vindt u het
uitgebreide verslag van de startbijeenkomst.

Met vriendelijke groet,
C.W.M. van Baar
Communicatieadviseur

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

