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Kort nieuws:
Op donderdag 22 februari
start de 2e ronde ateliers!
Bedankt voor de enthousiaste
reacties om deze mee in te
richten! We hopen op mooie
leermomenten!

Hart voor onderwijs
Wat een prachtig beroep hebben wij in het
onderwijs! Wij kunnen elke dag werken met
een prachtige groep uit de samenleving:
onze kinderen! Onze toekomst.
Wij mogen hen dat meegeven om zich op
hun wijze te ontwikkelen.
De beweging die we de afgelopen tijd zien baart ons grote zorgen. We hebben
te maken met een leerkrachttekort. Vervanging van leerkrachten, aanwas van
nieuwe leerkrachten en de invulling van vacatures geven grote problemen.
Werkdruk wordt ervaren (alle extra initiatieven die op ons afkomen en de grote
groepen met leerlingen die we goede ondersteuning willen geven om goed
onderwijs te blijven garanderen!) en rechttrekken van de salariëring, in vergelijk
met het voortgezet onderwijs, worden als belangrijke veranderingen
aangegeven en door ons gezien. De enorme werkdruk en de lage salarissen in
het primair onderwijs hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat veel
leraren zijn gestopt of uitgevallen. Daarnaast zijn er te weinig nieuwe leraren
bijgekomen. Dat betekent dat we bij ziekte of uitval niet altijd een vervanger
kunnen inzetten om het onderwijsproces door te laten gaan. Hierover leest u
meer in de bijlage onze toelichting en beleid op de vervangingsproblematiek.
De afgelopen maanden hebben leraren, vakbonden en de
werkgeversorganisaties aandacht gevraagd aan de politieke partijen in Den
Haag. Het kabinet heeft vervolgens een aantal toezeggingen gedaan, maar
die zijn helaas nog onvoldoende om een goede oplossing te realiseren.
Op woensdag 14 februari hebben de vakbonden opgeroepen tot een start van
een estafettestaking door Nederland. De start van de acties zijn in de provincies
Fryslân, Groningen en Drenthe.
Het hele team van de Finne staat achter de uitgangspunten en ziet de
noodzaak voor het onderwijs om actie te voeren. Om te gaan staken was
echter niet een gemakkelijke keuze deze keer. We hebben hart voor onderwijs
en de kinderen, maar tegelijk willen we ons ook hard maken voor het onderwijs
en de toekomst!
Een meerderheid van de leraren op school heeft aangegeven deze dag te
willen gaan staken. Dat betekent dat de school gesloten zal zijn en dat uw
kind(eren) niet naar school kan (kunnen). We hopen dat u zelf weer opvang
kunt regelen.
Wij vragen om uw begrip en steun voor deze staking. Alles in het teken voor het
onderwijs aan onze kinderen, voor onze toekomst! Hart voor onderwijs.
Op dinsdagmiddag 13 februari van 16.30-17.00 uur hebben we de koffie/thee
klaarstaan om samen in gesprek te zijn over de uitgangspunten en de
noodzaak voor het onderwijs mocht u daar behoefte aan hebben. U bent
welkom!
Team CBS de Finne
Ouderinloop-Oudercafé ronde 3
Op donderdag 8 februari 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 (8.309.00 uur). De kinderen van groep 3/4 presenteren hun resultaat van het werken
met kosteloos materiaal aan u.
Van harte welkom!

Denkt u om?
Tijdens onze pauzes
is er ook een
moment om
gezamenlijk te eten en
drinken. We praten ook over
voeding en gezonde
voeding. We zien een aantal
kinderen die vaker heerlijke
koekjes bij zich hebben.
We vragen u om toch fruit en
brood mee te geven om het
gezond/goed eten te
bevorderen.
Helpt u mee?
Schoolfotograaf
Afgelopen jaren hebben we
eens in de twee jaar
schoolfoto’s laten maken.
Hiervoor hebben we Sjoukje
van Warmerdam gevraagd.
Hier gaat voor Sjoukje en
school veel tijd in zitten. Ook
zien we dat ouders steeds
vaker zelf mogelijkheden
zoeken voor hun kinderen om
foto’s te laten maken.
In overleg met de ouderraad
hebben we besloten om
vanaf het schooljaar 20182019 alleen groepsfoto’s te
laten maken en aan te
bieden. Sjoukje zal ons daarbij
blijven ondersteunen, fijn!
We hopen op uw begrip.

Kunt u helpen?
Op woensdag 14 maart is de
jaarlijkse Himmeldei. We gaan
met de kinderen rondom
school en dorp afval
opruimen. Kunt u een groepje
leerlingen (groep 3-8)
begeleiden deze ochtend?
Opgave bij:
b.nijboer@definnealdeboarn.nl
Bijlage
Kom schaatsen voor Unicef
op zondag 4 februari in Thialf!

Nieuwe leerlingen en onze kleutergroep
Welkom aan Liam Curle, hij komt in de komende periode
proefdraaien in groep 1/2. We hopen dat Liam en familie
een fijne tijd krijgen bij ons op de Finne!
Het gaat goed met ons leerlingenaantal op de Finne. Dat is een prachtige
ontwikkeling. Op 1 februari tellen we 95 leerlingen! Daarbij zien we dat de
kleutergroep een grote groep in de school wordt. We kijken met PCBO
Leeuwarden naar extra ondersteuning van een leerkracht in deze groep.
We hopen u binnenkort meer informatie te geven.
Pleinactie
Wat een verrassing vorige week dinsdag!
We hebben een cheque ontvangen van de
speeltuinvereniging Aldeboarn (vanuit Aldeboarn
speelt buiten). Met een bedrag van €1000,- steunen
zij onze actie voor het plein. Wauw!
Namens kinderen, ouderraad en team van de Finne:

Rapport
Volgende week vrijdag krijgen de kinderen hun eerste
rapport van dit schooljaar mee. En paar aanvullingen:
* Kindblad groep 1/2: Het verhaaltje van de juf aan het kind in groep 1/2 wordt
vervangen door een prachtig kindblad, aangevuld met opmerkingen van juf.
Samen met de leerkracht hebben de kinderen dit kindblad ingevuld. Dit sluit
mooi aan bij het portfolio dat de kinderen vanaf groep 3 ontwikkelen. De
kinderen die nog maar 1 á 2 maanden op school zitten, hebben dit nog niet in
hun plakboek.
* DMT: De DMT-toets nemen we af vanaf groep 3. Dit is een Drie-Minuten-Toets
die ons een inzage geeft in het technisch lezen van de kinderen. De DMT-toets
is vernieuwd. De inhoud van de toets en de normering van de toets zijn
veranderd. De normering is aangepast naar de landelijke gemiddelden en
omdat kinderen hoger scoorden de afgelopen jaren is de normering voor een
voldoende score hoger dan de vorige DMT-toets. In het rapport wordt een
nieuwe grafiek meegegeven met de nieuwe toetsgegevens.
Door de nieuwe normering kan de gemiddelde score van de leerling lager
liggen dan bij de oude DMT-toets.
* Spelling groep 3: De spellingstoets van groep 3 hebben we nog niet af
kunnen nemen. Deze score ontvangt u later.
* Oudergesprekken: Bij het rapport ontvangt u een indeling voor de
oudergesprekken. Die vinden plaats op maandag 19 februari en woensdag 21
februari. Alle ouders worden uitgenodigd voor dit gesprek. We proberen dit
schema met zorg op te stellen. Onderling kunt u ruilen of in overleg een ander
tijdstip zoeken.
Op woensdag 14 februari (deze gaan wel door op de stakingsdag!) en
maandag 19 februari zijn er tevens adviesgesprekken voor groep 8.
De leerkrachten van groep 7/8 nodigen de ouders hiervoor uit.

