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Duurzaam
Het volgende thema in Trefwoord is ‘duurzaam’. Hoe kunnen we zo goed
mogelijk voor de aarde zorgen dat we er nog jaren plezier aan kunnen
hebben? We praten over oplossingen en mogelijkheden voor natuur en milieu.
We hebben de aarde van God gekregen. De scheppingsverhalen passen hier
goed bij. We praten aan de hand daarvan over de verantwoordelijkheid die
we hebben voor de aarde, een prachtig kunstwerk dat ons is gegeven. Was het
in de tijd van de Bijbelgeschriften zo dat de natuur een bedreiging was voor de
mens, nu is het vaker andersom en is de mens is een bedreiging voor de natuur.
Een mooi voorbeeld van het denken aan de duurzaamheid van de natuur
zagen we afgelopen maand door de bijdrage aan de Himmelwike. De
groepen 1 t/m 8 hebben meegeholpen het dorp schoon te maken van afval.
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In de komende weken een aantal activiteiten die voorbij komen:
- de voorleesweken, met op dinsdag 10 april een heuse finale
- het oudercafé door Josette over het rekenen in groep 1/2 (de datum is
verschoven van 9/4 naar 17/4!)
- komende zaterdag de tuinklusochtend
- de tennisclinics die eerder niet door gingen
- herdenking Baerdt van Sminia door groep 7/8
- en de koningsspelen.
Hieronder leest u meer. We hebben uw hulp bij enkele activiteiten hard nodig.
Wij vragen om mee hierin mee te denken. Misschien een pake/beppe die zou
kunnen en willen ondersteunen? We horen het graag.
Bloemlegging bij het Van Sminia gedenkraam in de kerk van Aldeboarn
Op donderdagavond 12 april a.s. van 19.00 uur tot 20.00 uur zal er een
bloemlegging plaats vinden bij het Van Sminia gedenkraam in de
Doelhôftsjerke van Aldeboarn. Omdat dit jaar de herdenkingsdag, 15 april, op
een zondag valt, is er uitgeweken naar deze donderdag.
Deze bloemlegging zal worden gedaan door kinderen van
groep 7 en 8 van de beide scholen uit Aldeboarn. Zij zullen op
eigentijdse wijze zichtbaar maken wat de oorlog heeft betekend
en wie burgemeester Baerdt van Sminia is geweest.
Het raam, ter nagedachtenis aan burgemeester Jhr. Mr. Paul
Marinus van Baerdt van Sminia (1901-1945), is geadopteerd als
oorlogsmonument door de beide Boarnster scholen.
Van Baerdt van Sminia was burgemeester van Utingeradeel van
1 augustus 1934 tot 15 april 1945.

Nieuw MR-lid
We kunnen u melden dat we
Diana Wiersma kunnen
benoemen als MR-lid voor de
oudergeleding!
Nieuws uit groep 1/2:
Welkom aan Harm-Jouke van
der Bij, hij is inmiddels al vier
jaar en welkom aan Sjoerd
Jan Miedema. Hij wordt 13
april vier jaar.
We hopen dat jullie een fijne
tijd krijgen bij ons op de Finne!

Taletún: woensdag 11 april
brengen de kinderen van
groep 1 en 2 een bezoek aan
de Taletún in Leeuwarden.
Nieuw materiaal: er zijn
nieuwe ontwikkelingsmaterialen aangeschaft!
De ouders hebben tijdens de
spelinloop al één en ander
kunnen zien. Enkele oude
materialen zijn door de
kinderen verkocht. De
bijdrage is voor ons
adoptiekind Ifra Sow.
Opbrengst: €29,65!!!!
Tennisclinics
Eerder hebben we
u geïnformeerd
over de
tennisclinics voor
groep 3 t/m 8. Deze zijn door
de weersomstandigheden
niet door gegaan. Komende
vrijdag 6 april doen we een
herkansing! Denkt u mee aan
kleding en
buitensportschoenen?
Tuinklusochtend
Komende zaterdag 7 april is
er een tuinklusochtend. Bent u
eerder ingedeeld op de
ouderhulplijst dan zien wij u
graag om 9.00 uur op school.

Koningsspelen 2018
De Koningsspelen komen er weer aan!
De voorbereidingen zijn al in volle gang en
we willen er ook dit jaar weer een sportieve
en gezellige dag van maken!
We hebben de dagen voor de onderbouw en bovenbouw verdeeld. Hieronder
meer informatie en de vraag naar ondersteuning. Vooral ook aandacht voor
de tweede oproep vanuit de bovenbouw naar chauffeurs/begeleiders om
deze dag mogelijk te maken!
Vrijdag 20 april
Groep 1/2: De kinderen starten op de Boarne en worden deze ochtend om 8.30
uur door hun ouders hier naartoe gebracht (graag de buitenschoenen uit in de
hal). Voor de fruittas van uw kind staat een grote mand klaar.
We verzamelen ons daar in de gemeenschapsruimte. De kinderen komen in
sportkleding (of gemakkelijk zittende kleding), zodat omkleden niet nodig is.
De gymnastiekschoenen krijgen de kinderen een dag van te voren mee naar
huis, zodat we die kunnen gebruiken.
We beginnen met een sportieve workshop dans en daarna gaan we in de
gymzaal freerunnen. Vervolgens lopen we met de leerkracht en een ouder
terug naar de Finne. Hier kunt u de kinderen om 12.00 uur weer ophalen.
Groep 3/4: De kinderen van groep 3/4 vragen wij ook om in sportieve kleding
op school te komen. Zij starten om 8.30 uur met groep 4 van de Boarne met de
Koningsspelendans. Hierna volgen er groene spelen op het plein van de Finne.
Na de pauze gaan de kinderen naar de Boarne waar zij ook een workshop
dansen en freerunning krijgen. Daarom moeten ook de gymschoenen mee!
Hierna gaan zij weer terug naar de Finne, zodat de kinderen van groep 3 daar
om 12.00 uur opgehaald worden. Voor groep 4 volgt een eigen
middagprogramma.
Groep 1 t/m 8: deze ochtend wel fruit en drinken meegeven. Groep 4 t/m 8:
heeft deze dag een gezonde lunch en hoeven zelf geen eten en drinken mee.
Wij zoeken 5 ouders die ons kunnen helpen om kleine groepjes (van groep 3/4)
te begeleiden. Kunt u ons helpen om deze ochtend mee mogelijk te maken?
We horen het graag. Aanmelden kan bij Josette.
Dinsdag 24 april
Groep 5 t/m 8: Zij gaan het dit jaar eens iets heel anders doen! Zij gaan naar
Sportstad Heerenveen. Hier gaan de kinderen verschillende sporten beoefenen.
Ouders van groep 5 t/m 8 zijn daarover eerder geïnformeerd.
Later ontvangt u meer informatie. Zoals nu in de planning staat vertrekken we
’s ochtends vroeg en zijn we na het middaguur klaar met het programma.
Herhaalde oproep: Wij zoeken nog steeds ouders, pakes/beppes, die kunnen
rijden (heen en/of terug) en een groepje kunnen begeleiden. Graag horen we
dit z.s.m. om deze dag mogelijk te laten maken! Aanmelden kan bij Jehannes.
Oudercafé
Op dinsdag 17 april (datum is verschoven, dat was eerst 9 april) bent u welkom
bij de ouderinloop en het oudercafé.
Van 8.15-8.30 uur kunt u samen met uw kinderen even in de school en de groep
kijken. Aansluitend kunt u een kopje koffie/thee drinken in Oudercafé de Finne
(8.30-9.00 uur). Josette en mogelijk enkele kinderen van groep 1/2 vertellen
over het rekenonderwijs bij jonge kinderen.
Van harte welkom!

