AGENDA

Woensdag 20 maart: Juffendag. Alle
kinderen mogen verkleed naar school
komen.

Beste ouder(s) verzorger(s),

Vrijdag 22 maart: Theater 3-4/6-7/ 8
Vrijdag 5 april: Theater 1-2/4-5/7

Alle ouders worden in de week van 18 t/m 22 maart
uitgenodigd om naar de werken van de kinderen over
het milieu te komen kijken. U bent in de groepen
welkom voor schooltijd / na schooltijd (8.15 tot 8.25
uur en van 14.30 tot 14.45 uur)

Op zoek naar een nieuwe taalmethode
Inmiddels werken we al weer enkele dagen met
Taalverhaal.nu. De laatste taal/spellingmethode die
we uitproberen in de groepen 4 tot en met 8.
Tot eind april zullen we ons in deze methode
verdiepen.
Daarna volgt een lastige keuze; Welke methode
spreekt ons het meeste aan ? Welke methode past
het best bij het onderwijs op de Adelaar? Welke
methode zorgt ervoor dat onze taal en spelling scores
omhoog gaan?
Zover is het nu nog niet…..wanneer we onze keuze
hebben gemaakt hoort u meer van ons….
…………………………………………..…….. wordt
vervolgd

Juf Petra heeft een andere baan gevonden en
gaat een nieuwe uitdaging aan.
Zoals u weet, is er momenteel veel
werkgelegenheid in het onderwijs, hetgeen de
mobiliteit bevordert.
Voor de kinderen en onze school was het wel
even "slikken" dat juf Petra ons gaat verlaten.
Gelukkig hebben wij ook meteen goed nieuws.
Wij hebben een nieuwe collega gevonden, die juf
Petra gaat opvolgen.
Maandag 6 mei start meester Andre van Klaveren
zijn werkzaamheden als leerkracht in groep 4/5.
Juf Sonja blijft gewoon op dezelfde dagen
werken, de donderdag en de vrijdag.
Andre van Klaveren is een ervaren leerkracht die
bewust kiest voor een overstap naar onze school.
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Maar we hebben ook de glasbak en de kliko gemaakt.

Beste ouder(s) / verzorger(s),
Ik ga eind april emigreren naar Zweden.
Daarmee gaat een voor mij lang gekoesterde
droom in vervulling.
Dat betekent wel dat ik mijn werkzaamheden als
administratief medewerker beëindig per 1 mei
aanstaande.
Mijn laatste werkdag zal donderdag 18 april zijn,
daarna begint de meivakantie.
Met heel veel plezier heb ik hier gewerkt en ik ga
het werk zeker missen!
Binnen de stichting wordt al druk gezocht naar
een nieuwe administratief medewerker.
Ik werk namelijk momenteel voor 6 scholen.
Zodra wij iemand hebben gevonden,wordt u
daarvan natuurlijk op de hoogte gebracht.
Vriendelijke groet,
Tineke Stoelwinder

NIEUWS UIT DE GROEPEN

GROEP 1/2
In groep 1-2 zijn wij begonnen met het thema: ‘Afval.’ We
hebben eerst allerlei soorten afval bekeken. Vervolgens zijn
wij gaan sorteren. In welke bak mag welk afval en welke
kliko heb jij thuis staan? Ook hebben de kinderen geleerd
over de vuilniswagen en de vuilnis mannen/vrouwen. We
weten nu dat de vuilniswagen een rondje door het dorp
rijdt en dat er een kalender is waarop je kunt zien wanneer
welke bak geleegd wordt. In de klas hebben we een ware
milieustraat waar al het afval gesorteerd kan worden. De
kinderen halen het vuilnis op uit de huishoek en trekken de
werkhandschoenen aan. Dan kunnen zij veilig uitzoeken
wat er allemaal in de zak zit. Ook zijn wij lekker aan het
knutselen. Zo maken wij van afval weer mooie
knutselwerkjes zoals boten en poppen.

GROEP 3/4
In groep 3/4 zijn we deze week gestart met het thema
Milieu. Dit is een groot thema en daarom beperken we ons
in de groep vooral tot “Water”. In de klas voor het raam
hangen de kaarten van 4x Wijzer. Hieruit kunnen de
kinderen een keuze maken. Aan het ene onderdeel werken
ze soms wat langer dan het andere.
De eerste groepjes hebben al een presentatie gehouden
t.w. *het waterorgel *een geslaagde proef over waterdruk
*waterzuivering.
GROEP 4/5
In groep 4-5 zijn we rond het thema Milieu gestart met
‘Grej of the day’. Het principe van ‘Grej of the day’ komt
oorspronkelijk uit Zweden en is bedacht door Micael
Hermansson. Letterlijk betekent het ‘Ding van de dag’.
In Zweden en Finland is ‘Grej of the day’ inmiddels een
bekend begrip en zetten vele leerkrachten dit dagelijks in.
Hoe werkt het?
De kinderen krijgen een raadsel in een schrift mee naar huis
om over na te denken en samen met ouders te bespreken.
De oplossing van dat raadsel is het onderwerp van een
kleine les de volgende dag.
De kinderen komen de volgende dag op school met een
antwoord. Vervolgens krijgen ze de oplossing en een korte
les over dat onderwerp. Na afloop maken de kinderen
aantekeningen in hun schrift en een tekening erbij. Het
schrift gaat weer mee naar huis zodat het thuis verteld kan
worden. We hebben al een ‘Grej of the day’ gehad over
‘plastic soep’ en een over ‘windmolens’. De kinderen zijn er
heel enthousiast mee bezig.
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GROEP 6/7

Milieu
Deze week staat in het teken van restafval. Wat
gebeurt er met het afval uit de glascontainer, met de
lege batterijen, met de oude kleding uit de
kledingcontainer, het oude glas, het afval uit de
opgehaalde rolcontainers? Heel veel vragen waar de
kinderen geen weet van hebben. Daarom verdiepen
ze zich nu in 1 onderwerp. Zodra de muurkrant klaar is
presenteren ze hun nieuws aan de klas. Zo leren we
weer van elkaar.
Eind deze week gaan we ons richten op energie en tot
slot gaan we werken aan de plastic problematiek.
GROEP 7
Milieu
Wij zijn bezig met het thema milieu. We zoeken van alles
uit over het milieu. We hebben de lessen van Plastic soep
gedaan en gaan nu ons bezig houden met afval scheiden.
Wij, van groep 7, zouden graag willen dat we op de Adelaar
ook het afval gaan scheiden. We gaan hier de komende tijd
mee aan de slag. We gaan de gemeente bellen voor de
mogelijkheden i.v.m. het ophalen van het afval. Ook komen
er mensen gastlessen geven.
We hebben tijdens de pauze heerlijk met de stootkussens
gespeeld. Als het droog is, mogen deze mee naar buiten en
zijn wij verantwoordelijk voor de kussens. De kinderen van
de andere groepen vinden het ook leuk om hier mee te
spelen.
Een raadsel;
Ik draai…………...Ik ben sterk……………….en neem
soms alles mee………………………………..
In de volgende editie van het Adelaarsnieuws komt het
antwoord.
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Gezocht: enthousiaste ouder die wil
plaatsnemen in de
Medezeggenschapsraad.
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Per ingang van het schooljaar 2019-2020, is
de Medezeggenschapsraad (MR) van De
Adelaar, op zoek naar een nieuw MR-lid.
Peter Borst (vader van Pieter Borst, groep 8)
gaat de MR na vele jaren verlaten. De MR
heeft ongeveer 6 vergadermomenten per
jaar. Deze vergadermomenten worden in
overleg, een jaar vooruit gepland.
Op dit moment zijn, naast Peter Borst, Rick
Beemster en Bart Mooij de
vertegenwoordigers van de ouders.

Wat is de MR?
De Medezeggenschapsraad
De MR van onze school bestaat uit twee
geledingen:
- 3 vertegenwoordigers van de ouders;
- 3 vertegenwoordigers van het team.
De MR is bevoegd alle zaken met betrekking
tot de school te bespreken en heeft,
afhankelijk van het onderwerp, advies- of
instemmingsrecht. De MR overlegt met
directie en het schoolbestuur over zaken die
de school direct aangaan (schoolreizen,
vakantierooster, activiteitenplan).
- Instemmingsrecht

Over zaken die voor ouders van wezenlijk
belang zijn, heeft de oudergeleding
instemmingsrecht. Ze kunnen een voorstel
dat strijdig is met het ouderbelang afwijzen.
Hetzelfde recht geldt voor de
personeelsgeleding over
personeelsbelangen.
- Adviesrecht
Het bevoegd gezag vraagt in een aantal
gevallen advies over plannen bijvoorbeeld
fusies en samenwerkingsverbanden.
- Vergaderingen: ongeveer 6 per schooljaar.

Voor meer informatie kunt u zich uiteraard
wenden tot de zittende vertegenwoordigers
van de ouders (Peter Borst, Rick Beemster
en Bart Mooij).

Indien u zich wilt aanmelden als lid voor de
MR, kunt u dit (bij voorkeur) schriftelijk doen
bij onze voorzitter, Rick Beemster
(rickbeemster@ziggo.nl) . Uiteraard zijn wij
wel nieuwgierig naar uw motivatie om de MR
te komen versterken.
Wij zien de reacties graag tegemoet.

De Medezeggenschapsraad van Obs. De
Adelaar.
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