Nieuwsbrief CBS de Finne
November 2017

__________________________
CBS de Finne Aldeboarn
Jancko Douwamastrjitte 45
8495 JA Aldeboarn
0566-631302
info@definne-aldeboarn.nl
www.definne-aldeboarn.nl
____________________________

1/11
2/11
6/11
7/11
8/11
11/11
15/11
16/11
17/11
20/11
22/11
1/12
4/12
5/12

Nieuwsbrief november
Luizenpluis
Start oudergesprekken
Open dag
Schoolontbijt
Leesbevordering
Soarremoarre groep 8
Sint-Maarten (en laatste
dag actie Slowakije)
OR-vergadering
Schoonmaakavond
GGD aanwezig groep 7
Week van de
mediawijsheid (groep
7/8)
Voorlichtingsavond VO
(groep 8)
Oudercafé 2 (avond)
Nieuwsbrief december
MR-vergadering
Sinterklaas

Goed gehoord
Wat is het een mooi gegeven dat de meeste mensen kunnen
horen in het leven! De ervaringen van geluid en ook het
ontbreken ervan, de stilte. Ook het kunnen luisteren en wat
doe je daar dan mee?
Op school praten we in de komende periode over horen naar
elkaar, maar ook te luisteren naar je eigen hart/gevoel. Aan te geven waar het
werkelijk om gaat, om gehoor te geven aan dat wat echt belangrijk is.
We volgen de verhalen van de profeet Samuël. Hierin komt het horen naar
gebeden naar voren, maar ook wat het oplevert als mensen slecht naar je
luisteren zoals bijvoorbeeld de profeet Eli.
We horen de komende maand vooral de volgende geluiden in de school:
Een nieuwe ronde ateliers………. het volgende oudercafé 2 (de jaarlijkse
ouderavond)…….. het schoolontbijt……… de open dag en natuurlijk de
kinderstemmen in de school ………. en ………..
Pleinwacht middagpauze
U hebt de kinderen misschien al gehoord over een andere pleinwacht de
afgelopen dagen en anders hierbij de informatie. Vanaf de herfstvakantie tot
en met de meivakantie zal onze pleinwacht (middagpauze) door Stichting
Kinderopvang Friesland worden verzorgd. Sonja Kuik zal op vier dagen per week
toezicht houden op het plein tijdens de middagpauze. De leerkrachten zijn
aanwezig in de school en als het nodig is aanspreekbaar of er om te
ondersteunen. Deze ondersteuning geeft de leerkrachten een kort moment
extra de mogelijkheid om de materialen klaar te leggen/op te ruimen, lessen
voor te bereiden en een pauzemoment.
Aankondiging oudercafé 2 (jaarlijkse ouderavond)
Binnenkort ontvangt u de uitnodiging van de jaarlijkse
ouderavond vanuit OR, MR en school. We noemen dit ons
volgende oudercafé. Het thema deze avond is ‘mediawijsheid’!
Hoe kunnen we mediagedrag van kinderen herkennen en wat
betekent dit voor de opvoeding?
Noteert u de datum vast? Woensdagavond 22 november (aanvang 20.00 uur).
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Marten (11)
Jort (9)
Louw (8)
Wynanne (9)
Maaike Roskammer (6)
Aron (7)
Syb (10)
Pier (9)
Leonie (5)
Marijke (11)
Anouk (7)
Juf Sanne
Hieke (8)
Tsjerk Bouma (7)

Ateliers
Vorig jaar hebben we voor de eerste keer de Finne-ateliers georganiseerd!
Enthousiast hebben de kinderen toen kunnen proeven (groep 1-4) en kunnen
werken (groep 5-8) in een voor hen (vaak nieuw!) kennisgebied.
Tijd voor een nieuwe ronde Finne-atelier en de start is komende
donderdagmiddag. De daarop volgende twee donderdagmiddagen is er een vervolg. Groep 1-4 kan proeven en groep 5-8
heeft een eigen keuze kunnen maken voor een atelier.
Juf Sanne heeft de ateliers weten in te richten en te verdelen. Dit bleek best
nogal een lastige puzzel. Denkt u mee voor de volgende ronde (februari/maart)
waarin u (of voor u bekende) ons hopelijk kan ondersteunen met een
kennisgebied (bijvoorbeeld: natuur, sport, een vaardigheid, werk, muziek,
koken, crea, etc.). We benaderen u tegen die tijd weer en horen het graag!
De volgende ateliers staan klaar: een atelier bewegen (Hotse Dekker), media
(Sjoukje van Warmerdam), hout (Saapke van der Wal en Richtsje de Goede) en
crea (Ina Lolkama, Astrid Boonstra en juf Sanne). De kinderen zijn weer
enthousiast horen wij!

Belangrijk en
kleine nieuwtjes!

- Sinterklaas: Op dinsdag 5
december vieren we
sinterklaas. Binnenkort
ontvangt u meer informatie.
- Lichtjestocht: CBS de Finne
heeft een tweede prijs
ontvangen voor de lichtbak in
de Boarn tijdens de
lichtjestocht in Aldeboarn op
zaterdag 27 oktober. We
hebben een cadeaubon van
€15,- ontvangen.
- Schoolontbijt: Denkt u
dinsdag 7 november aan het
meegeven van een bord,
beker en bestek?
Ouderbijdrage
Omstreeks 22-11-2017 wordt
de jaarlijkse ouderbijdrage
voor het schooljaar 2017-2018
geïncasseerd.
Indien u destijds op uw
incassoformulier ‘incasso per
halfjaar’ hebt aangegeven,
wordt slechts de helft
geïncasseerd. De 2e helft
volgt in dat geval in mei 2018.
Ouderavond SKF
In de bijlage informatie over
de ouderavond die
gehouden wordt op 14
november, deze ouderavond
is voor alle ouders uit
Aldeboarn (dus niet alleen
voor ouders die kinderen op
de BSO hebben).
Luizen
Het gaat redelijk goed met
het tegengaan van luizen in
de school. De luizenpluisgroep laat de laatste keren
horen dat we ‘schoon’ zijn.
Soms komt er een enkel
bericht dat er thuis nog wel
luizen zijn gevonden. Blijft u
kammen en controleren?

Nieuwe leerlingen
De volgende leerlingen heten we van harte
welkom op de Finne! Wij wensen jullie en jullie
families een ontzettend mooie Finne-tijd toe!
In groep 1 komen Jetske en Relis ons versterken!
Tuinklusochtend
Op zaterdag 7 oktober is er druk geklust door ouders in en om school!
Bedankt voor jullie werk en inzet!

Boekenmarkt en statiegeld: actie voor het plein!
Als afsluiting van de kinderboekenweek zagen
we een druk bezochte presentatie en
boekenmarkt. Fanatiek ingeleverd en weer
ingekocht door kinderen, ouders, pakes en
beppes. Met een mooie opbrengst van €116,90!

Het verzamelen van statiegeldflessen zetten we nog even door. Dus breng
deze gerust langs of geef ze mee aan de kinderen. Tussenstand daarbij is €90,Later dit jaar volgen meer acties en op de achtergrond proberen we
organisaties te benaderen om ons te ondersteunen!
Verkeersactie
Op woensdag 18 oktober hebben de kinderen hun fiets kunnen laten
controleren door de fietsbrigade (enkele ouders, waarvoor dank!).
Fietsen zijn gecontroleerd en kleine reparaties zijn er mogelijk uitgevoerd.
De controle is geslaagd!
Toch zat er wel zorg over de veiligheid van een aantal fietsen in de deelname
aan het verkeer………. Er werden fietsen gezien zonder verlichting en enkele
slecht onderhouden. Terwijl uit onderzoek blijkt dat met een veilige fiets (goede
verlichting) de kans op een ongeluk in het donker met 20% daalt.
Wilt u met het rapport de fiets van uw kind nog eens bekijken?
Namens de verkeerscommissie/-ouder, alvast bedankt!

Woensdag 8 nov. 2017 herdenking bij Soarremoarre
Woensdag 8 nov. a.s. worden de slachtoffers van de bij Soarremoarre neergestorte
Wellington op 8 november 1941 herdacht.
Wij nodigen U bij deze van harte uit om deze herdenking bij te wonen.
Het programma is als volgt:
09:45
10:00-10:20
10:20-10:30
10:30-10:35
10:35-10:45
10:45
11:00

11:30

aankomst in Memorial museum Haagsma, Bordego 2 8495 NS Aldeboarn.
toespraak voorzitter; lezen namen slachtoffers door kinderen beide
scholen bij foto’s van de bemanningsleden.
toespraken genodigden.
gedichten.
fotospeurtocht voor de kinderen, genodigden kunnen het museum
bezichtigen.
vertrek naar monument Soarremoarre.
start herdenking bij monument:
- leggen van de bloemen, scholen & comité, eventueel anderen.
- spelen last post
- minuut stilte
- spelen reveille
- gedichten
- kinderen lezen daarna gezamenlijk motto van het 75 sqdr RNZAF :
Ake ake kia kaha
(Wês foar iwich en altyd sterk)
kinderen met begeleiders vertrekken naar school, genodigden worden door
voorzitter in zijn slotwoord uitgenodigd voor koffie/thee in museum Haagsma.

Namens Comité herdenking Soarremoarre
Tom de Jong, secretaris
t.dejong5@chello.nl

