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Contact
Vanochtend kwamen we binnen in
de school. Dan is er contact tussen
ouders, leerkrachten en kinderen.
Vanochtend vooral met de goede
wensen naar elkaar voor 2018 en de
eerste vakantieverhalen!
We hopen dat een ieder een goede
vakantie heeft gehad en we wensen
iedereen een gezond en goed 2018!
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Nieuwsbrief januari
OR-vergadering
Luizenpluis
Start toetsen
leerlingvolgsysteem
Klassenfuif groep 7/8
Nieuwsbrief februari
In deze maand ateliers

Meester Jehannes
Suze (4)
Thomas Brandsma (9)
Lyne (10)
Hidde (10)
Kjeld (4)
Dagmar (4)
Sil (4)
Leanne (5)

Aandacht voor………..
* In de komende
maand zijn er toetsen
voor het leerlingvolgsysteem
(groep 2-8). Dit zijn soms
intensieve momenten.
Wilt u hier thuis ook rekening
mee houden?
* Mail vanuit onze
administratie (Parnassys) kan
een enkele keer in de ‘spambox’ belanden. Vooral bij
accounts van hotmail en
gmail kan dit het geval zijn.
Wij vragen u om ook
regelmatig deze box te
controleren?

Het contact tussen mensen is de komende weken ons thema in de school bij de
dagopeningen. Vooral dat we contact met mensen nodig hebben. Dit vooral in
de vorm van aandacht, tijd en een luisterend oor en dat is door geen robot te
vervangen. Daar moet je soms moeite voor doen. Dat lezen we ook in de
Bijbelverhalen waarin mensen hun best doen om contact met Jezus te zoeken,
dit om de zieke mensen om hen heen te laten genezen.
De moeite die je moet doen om contact te krijgen of dat dit soms door regels
niet kan/mag bespreken we ook.
De kinderen leren de betekenis van contact en ontmoeting herkennen.
Hierdoor leer je nieuwe dingen kennen, je kan bevestiging krijgen of
tegenspraak en ook daar groei je ook van. Je kunt delen en anderen kunnen
met jou delen.
In contact met je medemens word je weer meer mens!
Pleinactie
Tijdens de kerstviering kwam er al een mooie boodschap binnen van de
ouderraad over onze pleinactie. Goed om even stil te staan bij de stand van
zaken. Het doel van de actie is het spelen en leren op het plein door bewegen
te bevorderen. Hierdoor hebben we het komende schooljaar een aantal acties.
Van de Rabobank hebben we een geldbedrag
van €5000,- gekregen! Tjitze en Fenna Rixt hebben
de cheque in ontvangst genomen.
De Gasunie sponsort de aanschaf van een nieuwe
schommel, ter vervanging van de houten
schommel.
Natuurlijk onze eigen acties om geld in te zamelen
gaan door! We hebben de boekenmarkt gehad
en gaan door met het verzamelen van statiegeldflessen op school (dus nog
steeds van harte welkom!). In het komende half jaar zullen er nog een aantal
acties voorbij komen waaraan de kinderen hun steentje kunnen bijdragen voor
hun plein.
Tussenstand op dit moment: €500,-!
Nieuwe leerlingen
De kleutergroep breidt zich flink uit! Er zijn de
komende periode een aantal kleuters aan het
proefdraaien, zij worden binnenkort vier jaar.
Dagmar Bijma, Harm Jouke van der Bij,
Suze van Rooij, Sil de Vreese en Kjeld van der Wal.
We wensen jullie alvast een fijne verjaardag toe en een fijne tijd bij ons op de
Finne!

Finneplein
Om op de
website in te
loggen op het
Finneplein heeft u een inlog
nodig. Elk jaar maken we een
nieuw wachtwoord aan i.v.m.
de veiligheid hiervan. In de
begeleidende mail van deze
nieuwsbrief ontvangt u de
inloggegevens. Wilt u deze
goed noteren?
Opbrengst kerstcollecte
Tijdens de kerstviering hebben
we een collecte gehouden
t.b.v. ons adoptiekindje Ifra
Sow.
De opbrengst hiervan is
€ 254,91!
Bewegingsonderwijs groep
1/2
In samenwerking met de
buurtsportcoach en
gymnastiekverenging
Hercules hebben we gekeken
naar de mogelijkheden van
het Nijntje beweegdiploma.
Een methode waarin
motorische vaardigheden
van de leerlingen nog meer
aanbod komen en mogelijk
doorgezet kunnen worden bij
een gymnastiek- of
sportverenging. Daar kunnen
we in het komende schooljaar
ondersteuning bij krijgen. Om
het speellokaal uit te breiden
met meer materialen die de
vaardigheden aanbieden
hebben we (soms op
creatieve wijze) een aantal
oplossingen gevonden.
Vanochtend werd al druk
geklommen en gezwaaid in
de nieuwe touwen en
gesprongen op de
trampoline!
Zie de foto’s hiernaast.

MR-lid gevraagd!
Wilt u meedenken over de visie en het beleid van onze school?
In de oudergelding van de medezeggenschapsraad komt per 1 augustus 2018
een functie vacant.
Denkt u graag mee over de gang van zaken op school? Wij zoeken een
enthousiaste en betrokken ouder die ons kan ondersteunen in de MR!
Heeft u belangstelling? Wij kunnen uw hulp goed gebruiken!
Opgave bij Hennie Kamstra henniekamstra@hotmail.com
Nieuws vanuit het team
Onderwijs staat nooit stil en dus ook de ontwikkeling van CBS de Finne niet.
Hieronder een korte impressie van onze ontwikkeling:
Het team van de Finne heeft dit jaar scholing over het eigenaarschap van
leerlingen. Hoe kunnen we het eigenaarschap van de leerlingen in de school
vergroten?
We hebben het daarbij over ouderbetrokkenheid, kindgesprekken, portfolio’s,
doelen stellen en met elkaar reflecteren. Misschien dat u tijdens gesprekken
met uw kind of op school hier meer over kunt gaan horen.
Daarnaast zijn er in het team leerkoppels gevormd van collega’s. Zij hebben
een leervraag gesteld over hun eigen ontwikkeling in dit leerkoppel.
Samen gaan ze daar een antwoord op proberen te vinden. Daarin gaan we
ook verder met de vorig jaar gestarte collegiale consultaties, de leerkoppels
kunnen bij elkaar in de groep kijken om een les te observeren en te bespreken.
Onze overige doelen kunt u lezen in het jaarplan van CBS de Finne, deze vindt
u op de website.
De scholing en ontwikkeling is gekoppeld aan de toekomstvisie van CBS de
Finne zoals we vorig jaar aan u hebben gepresenteerd.

