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Thialf Schoolschaats Kwartet!
Lekker verschillende schaatssporten uitproberen in het
nieuwe Thialf? Dat kan!
Op 9 februari (14:30 - 17:00)
kunnen kinderen gratis
meedoen aan het Thialf
Schoolschaats Kwartet 2018.
Eventueel zijn schaatsen te
leen in Thialf. Meer informatie
en aanmelden:
https://www.scorenvoorgezon
dheidheerenveen.nl/evenem
enten/thialf-schaats-kwartet2018/

Kerst, het feest van geven!
We zien in deze maanden verschillende feestelijke tradities die z’n oorsprong
hebben in christelijke gebruiken: Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst. In deze
feesten komt het ‘geven’ duidelijk naar voren.
Onlosmakelijk met geven staat verbonden het ‘ontvangen’, er wordt
aangetoond dat je iemand bijzonder vindt, de moeite waard. Jozef en Maria
ontvangen het meest kostbare wat een mens gegeven kan worden: een kind.
Het gaat bij ontvangen niet om opeisen en claimen. Ook delen speelt hierin
een belangrijke rol.
We praten hierover omdat er nog veel met elkaar in valt te leren. In de cultuur
zien we dat er ook vooral nemen, krijgen en voor zichzelf houden een grote rol
spelen. Maar wat betekent geven daarin? Hoe is het om iets te krijgen? Kun je
delen?
Echt iets geven levert iets op. Het geeft betekenis omdat het jou iets kost.
Geven en delen levert iets op!
We hopen dat u in de komende maand een gezellige en warme periode
ontvangen waarin ‘geven’ een betekenis heeft waarin ontvangen en delen een
belangrijke waarde hebben.
Vanuit alle medewerkers aan school verbonden wensen we een ieder:
Fijne feestdagen!
Sinterklaas
Op 5 december vieren we het Sinterklaasfeest op school!
Sinterklaas komt dit jaar aan bij de kinderopvang.
De kinderen van groep 1-4 van de Boarne en de Finne zijn
hierbij aanwezig. De ouders van groep 1-4 zijn geïnformeerd
door de leerkrachten over het halen en brengen.
Na het bezoek aan de kinderopvang en de Boarne brengt sinterklaas een
bezoek aan alle groepen op de Finne! We hopen op een gezellige dag!

Kerstviering
De officiële uitnodiging volgt nog, maar hierbij de
aankondiging: op donderdagavond 21 december hebben
we onze kerstviering! Deze is in de Doelhôftsjerke en begint
om 19 uur. Iedereen is van harte welkom!
Er is deze avond een collecte voor ons adoptiekindje
Ifra Sow.

Ateliers november 2017
Op donderdag 16 november was de laatste ronde van de ateliers in
november. De kinderen hebben 3 keer kunnen werken en proeven
aan talenten. De leerlingen van de bovenbouw hebben in hun eigen
atelier gepresenteerd. Leerzaam een waardevol was vaak het proces.
De onderbouw heeft mogen proeven aan werken met hout, spijkers, wol en
kosteloos materiaal.
Wij kunnen geen ateliers organiseren zonder de hulp! Sjoukje, Astrid, Ina,
Richtsje, Saapke en Hotse hartelijk dank voor jullie inzet deze atelieronde!
Kunt u timmeren, dansen, fotograferen, computeren, haken, sporten, schaken
of bent u muzikaal, technisch, etc., etc.? Laat het ons weten! Wij hopen rond
maart weer een atelierronde op te kunnen starten.

Nieuwe leerlingen
Welkom aan Bella, zij komt in
december proefdraaien. In
de maand december wordt
ze vier jaar.
Vanuit Zeewolde verhuist
Maikel naar Aldeboarn.
Hij komt na de kerstvakantie
in groep 7. Hij zal nog
kennismaken met de
groep/school.
We hopen Bella en Maikel (en
jullie gezinnen), dat jullie een
fijne tijd krijgen op de Finne!

Even voorstellen!
Beste mensen,
Laat ik mij even voorstellen; ik ben Rowena de Boer, nieuwe stagiair bij groep
1/2. In november ben ik twintig jaar geworden, en sinds kort woon ik op mezelf
samen met mijn vriend in Heerenveen.
Dit jaar ben ik begonnen aan de opleiding onderwijsassistent op het Friesland
College. Hiervoor heb ik de opleiding Paardenhouderij gedaan, mijn diploma
behaald. Maar omdat hier weinig werk in te vinden is ben ik op zoek gegaan
naar een andere weg en toen ben ik uitgekomen op het onderwijs, wat ik ook
echt leuk vind.
In mijn vrije tijd heb ik een verzorgpaard waar ik veel heen ga. Ook ben ik veel
bezig met tekenen wanneer daar tijd voor is. Fotografie is ook iets waar ik me
graag mee bezighoudt, vooral in de natuur.
Ik zal hier stagelopen tot de zomervakantie op maandag en dinsdag en kijk
hier heel erg naar uit!
Met vriendelijke groeten, Rowena de Boer
Acties primair onderwijs
Welllicht hebt u via de media gehoord dat er weer acties
komen in het primair onderwijs. Graag geven wij u meer
informatie over de aanleiding voor deze acties en de
betekenis voor onze school.

Foto’s vanuit de ateliers:

Leraren, schoolleiders en schoolbestuurders in het primair onderwijs zijn
teleurgesteld over regeerakkoord van Rutte III. De toegezegde investeringen
zijn niet hoog genoeg en komen veel te laat. Zo wil het kabinet pas vanaf 2021
voldoende in de werkdruk investeren. Voorlopig lijkt het kabinet vast te houden
aan de 270 miljoen euro die beschikbaar komt voor het moderniseren van de
arbeidsvoorwaarden. Dit is niet voldoende om in de toekomst genoeg goede
leraren te blijven trekken om het onderwijs voor uw kinderen op peil te houden.
Het PO-front heeft berekend dat hiervoor 900 miljoen nodig is om een eerste
goede stap te zetten.
Daarnaast heeft het kabinet ook een bezuiniging op onderwijs aangekondigd.
Vanaf 2021 gaat het voor het primair onderwijs jaarlijks om 61 miljoen euro.
Het is echter de vraag waar het geld dan vandaan moet komen. Het primair
onderwijs heeft de afgelopen jaren bezuiniging op bezuiniging gestapeld zien
worden, met tekorten tot gevolg. Iedere bezuiniging wordt onherroepelijk
gevoeld in de school.
De samenwerkende onderwijsorganisaties hebben een ultimatumbrief voor
nieuwe acties overhandigd aan de minister. Ze verwachten uiterlijk in de week
van 5 december een antwoord van Arie Slob op de vraag hoe het kabinet
1,4 miljard euro vrijspeelt om het salaris in het primair onderwijs te verhogen en
de werkdruk te verlagen. Zo niet, dan volgt er op 12 december een landelijke
staking.
Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht
om het werk neer te leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun
werkgever. Het is in Nederland vrij uniek dat werkgevers en werknemers samen
optrekken bij acties. In het primair onderwijs doen we dat nu wel, omdat de
nood nog steeds hoog is. De actiegroep van leraren PO in Actie, de
vakbonden en de sectororganisatie PO-Raad werken hierbij samen onder de
naam PO-front.
Wat betekent dit voor onze school?
Na een eerste inventarisatie zijn de leraren op onze school van plan om op
12 december te gaan staken. Dat zou dan betekenen dat de school gesloten
blijft en dat uw kinderen niet naar school kunnen. Wij vragen u dan ook om
alvast te kijken naar de opvang van uw kind(eren) om achter de hand te
houden op deze dag. Na de reactie van de minister wachten we de reactie
van de actie groep PO-front af en informeren wij u verder over de staking op
12 december en een vervolg.

