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Week van de hoop
Van maandag 19 maart tot zondag 25 maart doen wij mee aan de Week van
de Hoop! Samen met een groot aantal scholen in Nederland willen we laten
zien wat voor een mooie initiatieven er ontstaan als kinderen hoop delen.
We willen gezamenlijk een positieve beweging in de maatschappij neerzetten.
De maatschappij laat ons zien dat er moeilijke dingen gebeuren waarin angst
en verharding meer naar voren komen. Terwijl er ook heel hoopvolle dingen
gebeuren. Elke dag zijn we in het onderwijs bezig om onze kinderen te inspireren
en ze te laten inzien dat zij nodig zijn om een hoopvolle samenleving te
bouwen.
Wij doen mee aan de Week van de Hoop van 19 t/m 25 maart! Het is een
positieve tegenkracht voor alles wat daaraan afdoet. Door hen actief bezig te
laten zijn met het thema hoop en hen in staat te stellen hun blijken van hoop te
uiten en te delen met de wereld. Met speciaal ontwikkelde lessen en onze
gesprekken op school ontdekken de leerlingen samen wat hoop voor hen
betekent, waar zij hoop van krijgen en hoe zij hoop kunnen delen met elkaar en
de wereld.
Meer informatie over de Week van de hoop op http://ikhebhoop.nl/

Schoolkerkgezinsdienst

Zondag 25 maart 2018 om 10 uur
Thema: ‘Hoop’
Om 9.30 uur is iedereen van harte
welkom in de kerk voor thee, koffie,
limonade en iets lekkers!
Vanaf 9.45 uur is het Andringahûs open.
Er is oppas voor de jongste kinderen en
alle kinderen met de Palmpaasstokken
kunnen hier ook komen. De leerkrachten
lopen om 10 uur samen met de kinderen
de kerk binnen.
Tijdens de dienst zitten de kinderen bij de ouders.
Op donderdag 22 maart maken de kinderen
op school een Palmpaasstok. Vergeet u niet
uw kind een houten kruis + naam erop, mee
te geven?

MR-lid
Op de vraag naar nieuwe
MR-leden heeft Diana
Wiersma zich beschikbaar
gesteld! Fijn en bedankt voor
deze aanmelding.
In de procedure moeten wij
uw toestemming vragen tot
deelname. Mochten er
bezwaren zijn tot deelname in
de MR dan kunt u dat
kenbaar maken via de mail
naar Hennie Kamstra
(secretaresse MR). Dat graag
voor 1 april 2018 op
henniekamstra@hotmail.com
Vervolgens kunnen we Diana
mogelijk voordragen.
Open dag
Op dinsdag 20
maart is de
tweede open
dag van dit
schooljaar. Nieuwe ouders en
hun kinderen kunnen
kennismaken met CBS de
Finne.
Onze vraag aan u:
Wilt u de bijlage aan
mogelijke belangstellenden
doorsturen?
Luizen/Neten
Vanochtend bij de
luizenpluis zijn geen
luizen/neten
aangetroffen.
Dat is fijn! Blijft u wel
controleren en kammen?!
Aanbod van ouders
Wat fijn dat we zo nu en dan
een aanbod krijgen van
ouders om het onderwijs aan
onze kinderen te
ondersteunen! Enkele ouders
zijn op verschillende
momenten in of buiten de
groep met activiteiten bezig.
Ook in de vervangingsproblematiek van het
onderwijs wordt zelfs
nagedacht over de inzet van
ouders.
Dit steunt en is een mooi
gebaar! Bedankt daarvoor.

Even voorstellen!
Juf Esther
Ik wil mij graag via deze weg even voorstellen. Mijn naam Esther Kant.
Ik ben 51 (met een leesbril) en ik ben moeder van 2 kinderen. Ik heb een zoon
van bijna 20 die 'bijzonder' is en een dochter van net 15, die 'gewoon eigenwijs'
is.
Ik ben een échte kleuterjuf en vind het dan ook heel fijn dat ik hier bij de groep
1/2 weer langzaam kan re-integreren dit schooljaar.
Ik ben altijd leerkracht geweest voor de groepen 1/2. Zowel in Nederland als in
het buitenland. Mijn hart ligt bij die leeftijdsgroep.
Naast het lesgeven is ook schrijven een grote hobby en uitlaatklep voor mij.
Ik heb ook (kinder)boeken geschreven en ben graag creatief bezig.
Ik hoop op een fijne tijd hier op de Finne.
Juf Hennie
Met heel veel plezier mag ik mezelf even aan u voorstellen. Mijn naam is Hennie
de Jong, geboren en woonachtig in Aldeboarn.
In de periode 2008 t/m 2013 ben ik als onderwijsassistente al bij u op school
werkzaam geweest.
Nu kwam deze mooie kans om voor een periode weer op de Finne te mogen
werken langs en mag ik meewerken om o.a. de kinderen in groep 1 & 2 een
fijne onderwijstijd te bezorgen.
Na 2013 lag mijn werk in Winsum, Baard en Goutum. Nu op de cbs Spring in
Heerenveen. Na mijn werkzaamheden als secretaresse hebben mijn man Sipke
en ik twee kinderen mogen krijgen. Lisa ondertussen 26, samenwonend en
werkzaam als leerkracht en Henk 23, thuiswonend en werkzaam bij een
jachtwerf. In hun kinderjaren was ik gastouder en heb ik de opleiding
onderwijsassistente gevolgd.
Naast mijn werk en gezin hou ik er veel van om buiten te zijn. Wandelen,
tennissen en zomers met ons zeilbootje er op uit zijn favoriete bezigheden.
Ik hoop dat ook mede door mijn inzet elk kind op de Finne de aandacht en zorg
krijgt waarop hij of zij recht heeft en met veel plezier naar school gaat. Ik kijk er
naar uit u (weer) te ontmoeten.
Hartelijke groet, Hennie
Informatie uit het team
* Extra ondersteuning in groep 1/2
Hierboven stellen twee nieuwe collega’s zich aan u voor. Zij komen extra
ondersteuning geven aan het onderwijs in groep 1/2.
* Vervanging
Helaas heeft de griepgolf ons ook geraakt. Verschillende teamleden meldden
zich ziek. We hadden deze dagen geen vervanging uit de invalpool en hebben
dit intern kunnen opvangen door extra inzet van het team. Mooi dat het
onderwijs kan doorgaan op deze manier! We hopen dat de griep u, de
kinderen en ons nu met rust laat.
Yolanda Delwig heeft op vrijdag 23 februari een heupoperatie ondergaan.
Deze is geslaagd en nu is het tijd voor herstel en revalideren. Hierdoor kunnen
we de komende periode geen beroep doen op Yolanda. Hopelijk zal het
herstel spoedig en goed gaan zodat zij voor de zomervakantie weer terugkeert
in de invalpool.
Baukje Nijboer zal een operatie ondergaan die een preventief karakter heeft.
Zij zal daardoor vanaf woensdag 21 maart afwezig zijn. Fijn dat haar taken
worden overgenomen door haar duo-collega Marianne Westra.
We hopen dat zij na de meivakantie haar werkzaamheden weer op kan
pakken en dat ze een goed herstel heeft.

Scholing en formatie team
* Themadag PCBO
Afgelopen maandag 5 maart hadden we een themadag vanuit
PCBO Leeuwarden e.o. Het thema deze dag was ´Een golf van inspiratie´.
De scholen hebben aspecten van hun onderwijs kunnen presenteren in een
kraampje en presentatie. Het van en met elkaar leren stond deze dag centraal.
* Collegiale consultaties
In de komende periode hebben we verschillende collegiale consultaties gepland. Leerkrachten gaan met
een kijkvraag bij andere collega’s in de groep kijken. Vervolgens volgt er een gesprek om samen een
antwoord te krijgen op deze kijkvraag. Hiervoor hebben we in de school leerkoppels gevormd, waarin ook
het met en van elkaar leren een centrale rol heeft. Op deze dagen is er mogelijk vervanging te krijgen en/of
een andere leerkracht op enkele momenten beschikbaar voor de groep.
* Formatie
Enkele leerkrachten hebben aangegeven in de nieuwe formatie te willen kijken naar een groepswissel in de
school. Om dit proces goed vorm te geven en te onderzoeken kijken we naar de mogelijkheden dat
leerkrachten in gesprek kunnen gaan en de mogelijkheid hebben het onderwijs in een andere groep op
enkele dagen over kunnen nemen of kunnen ervaren. Zo kunnen we als team hierin een goed besluit
nemen. Deze procedure verloopt dan eerst ook langs team en de MR, waarna wij u verder informeren.
MFC in Aldeboarn
Zoals u in de Tuorkemjitter hebt kunnen lezen of misschien in het dorp heeft gehoord wordt er nagedacht
over de toekomst van het dorp Aldeboarn. In deze plannen wordt er ook nagedacht over het bij elkaar
brengen van onderwijs, kinderopvang, sport en cultuur naar een MFC (multifunctioneel centrum).
Het gaat hier om een ‘denkrichting’ en ideeën. Mochten er mogelijkheden en vervolgplannen ontstaan dan
zullen we daar zeker naar kijken en over nadenken. Die mogelijke vervolgstappen zullen we in goed overleg
voeren en informeren met en naar onze achterban (team, ouders, MR, bestuur). Voor eerst zijn er nog geen
concrete vervolgstappen.

