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Indeling klus/schoonmaak
In de bijlage de indeling en
toelichting voor de
klusochtenden en
schoonmaakavonden in het
schooljaar 2017-2018. Alle
gezinnen zijn
verdeeld, want…..
vele handen maken
licht werk!

Samen leven
Dat is het thema van Trefwoord voor de komende weken.
Wat betekent ergens samen leven? Hoe gaat dat om ons heen in de
samenleving? Hoe kunnen al die verschillende groepen goed samen leven?
De uitdaging ligt er om in die diversiteit van dingen te zoeken naar wat mensen
bindt, wat groepen kunnen delen en recht doet aan verschillende belangen en
niet naar alle verschillen te zien. Daar is geen kant-en-klaar antwoord op maar
nu kan het samen zoeken naar antwoorden beginnen!!!
De Bijbelverhalen ondersteunen dit thema. Het verhaal van Jozua die het
Beloofde Land binnentrekt. Ook hier gebeurt van alles om hen heen dat ook
een weerspiegeling van de huidige samenleving kan zijn.
Op school past dit weer goed bij de Gouden weken waar we elk jaar aandacht
aan besteden en die we heel belangrijk vinden. In de school bespreken en
herkennen we de 10 gouden regels om er samen in de school het
beste van te maken, een samenleving in het klein……
Gouden weken
De eerste periode van het schooljaar, tot de herfstvakantie staat in
het teken van de Gouden weken. Tijdens deze weken besteden wij
extra aandacht aan de groepsvorming d.m.v. verschillende
activiteiten en ook komen de 10 gouden gedragsregels van de
Finne in deze weken tijdens diverse werkvormen naar voren.
De Week Tegen Pesten (18 t/m 22 september 2017) ging dit jaar
over online pesten. De onderbouw heeft deze week gewerkt over
het onderwerp pesten en de bovenbouw online pesten.
In deze week hebben leerlingen tips en tools gekregen voor het
voorkomen en aanpakken van online pesten.
De 10 gouden gedragsregels
- We zijn vriendelijk tegen elkaar en noemen elkaar bij de voornaam.
- We bedreigen elkaar niet en doen elkaar geen pijn.
- We blijven van elkaars spullen af.
- We zeggen geen lelijke dingen over elkaar.
- We luisteren naar elkaar en accepteren elkaar zoals we zijn.
- We lachen elkaar niet uit.
- We zijn eerlijk en doen eerlijk tegen elkaar.
- We sluiten andere kinderen niet buiten.
- Word je gepest, praat er direct over met je juf of meester.
- Als we zien dat een kind gepest wordt vertellen we dit, dat is geen klikken!

Gedragscoördinator
In de school hebben we sinds
dit schooljaar een
gedragscoördinator, dit is
Sanne van der Woude. Zij
ondersteunt team, kinderen
en ouders in de ontwikkeling
van het sociaal-emotioneel
leren. Zij kan met u
meedenken in vragen
omtrent gedrag of de sociaalemotionele ontwikkeling.
Maak dan gerust een
afspraak!
Staking primair onderwijs
Komende donderdag 5
oktober staken de scholen in
het basisonderwijs. Ook de
Finne is deze dag dicht. Er is
deze dag actie om de
gevraagde investeringen voor
het onderwijs te benadrukken.
Alles voor de toekomst van
uw kind(eren) in het onderwijs!
Ouders/grootouders kunnen
de actie nog meer kracht
bijzetten door de petitie
‘Investeer in onze
(klein)kinderen’ te
ondertekenen.
Teken hier de petitie:
http://www.voo.nl/info/petitie
Denkt u om?
Denkt u aan het
parkeren in de straat
dat de oprit van de
buurtbewoners niet wordt
verspert?! Alvast bedankt!
Week van de opvoeding
In de eerste week van
oktober is het de Week van
de Opvoeding. De GGD
heeft een informatieblad voor
ouders samengesteld. In de
bijlage vindt u de
opvoedkrant Zuidoost Fryslân!
OPR Passend onderwijs
In de bijlage de uitnodiging
voor de jaarlijkse
achterbanavond van de
ondersteuningsplanraad
Passend Onderwijs Friesland
op dinsdag 14 november.

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 Lieuwe Breeuwsma, Lars Bouma en Frea de Kam.
Even voorstellen van twee ondersteuners op de Finne
Aan de ouders van de Finne,
Ik wil me graag even voorstellen aan jullie. Een aantal ouders hebben mij al
gezien. Ik ben Yolanda Delwig en kom oorspronkelijk uit Utrecht. Ik heb geen
kinderen meer thuis wonen en ben al een trotse oma van twee kleindochters,
het derde kleinkind is op komst. Mijn man is predikant, daardoor zijn we een
aantal keren verhuisd eerst naar Apeldoorn, toen naar de Zaanstreek en in
2000 naar Leeuwarden, waar ik steeds in het onderwijs gewerkt heb. Sinds
2000 heb ik 16 jaar in Wirdum gewerkt bij PCBO Leeuwarden e.o. Sinds vorig
jaar ben ik invaller. De Finne is mijn stamschool voor de woensdag, donderdag
en vrijdag. Wanneer ik elders moet invallen ben ik niet in Aldeboarn. Ik voel
mij sinds mijn komst zeer welkom bij het team en hoop met de kinderen en u
een goede band op te bouwen.
Hartelijke groet,
Yolanda
____________________________________________________________________________
Beste mensen,
Sommigen hebben mij misschien al rond zien lopen in de school. Daarom is het
tijd om mijzelf even voor te stellen. Mijn naam is Anita Boer en ik ben dit jaar
begonnen met de verkorte Pabo. Ik mocht daarom al direct stage lopen. Toen
ik achterin de klas plaatsnam, dachten sommige leerlingen eerst dat ik van de
inspectie was. Dit is niet zo vreemd, want meestal zijn stagiaires een stuk jonger
dan ik. Ik woon al 25 jaar samen met mijn partner en wij hebben drie kinderen.
Een zoon van 22, een dochter van 19 en een dochter van 15. Waarschijnlijk
heeft u dan al enig idee van mijn leeftijd. Hiervoor heb ik de opleiding docent
Frans gedaan en ik heb ook al enige jaren voor de klas gestaan. Helaas zijn er
niet veel banen meer als docent Frans en daarnaast kon ik mij niet zo vinden in
de manier waarop er Frans gegeven moest worden.
Wat dat betreft is het basisonderwijs al veel moderner.
Tot nu toe heb ik voornamelijk lessen geobserveerd en af en
toe wat leerlingen geholpen. In de loop van het jaar zal ik
steeds meer lessen zelfstandig geven. U ziet mij in eerste
instantie vooral in groep 5/6 en later in het jaar ook in andere
groepen.
Vriendelijke groeten en tot ziens,
Anita Boer
Kunstatelier “Hip voor nop"
Leeftijd? 8 - 12 jaar (max. 12 kinderen) Tijd? 14.30-15.45uur Waar? CBS de Finne
Door? Mariken Biegman Wanneer? 17,31 oktober,7 en 14 november
“Hip voor nop"- kleding in de remix
Combineer, verknip, versier en vernaai oude kleding in je
eigen stijl. In dit atelier leer je omgaan met naald en draad.
Door oud en nieuw materiaal te combineren, maak je een
eigen hippe creatie.

Beste ouders,
Is jouw fiets al winterproof? Laat je fiets controleren op 18 oktober!
Ga veilig de wintertijd in en doe mee met de fietsverlichtingsactie.
Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer, helemaal als ze fietsen zonder goede
verlichting.
Uit onderzoek blijkt dat met goede verlichting de kans op een aanrijding in het
donker daalt met wel 20 procent. Daarom doen wij, CBS de Finne, mee met de
verlichtingsactie van de ANWB Lichtbrigade om met elkaar het fietsverkeer veiliger
te maken.
CBS de Finne heeft van de ANWB Lichtbrigade een toolkit gekregen met alle
benodigdheden voor een goed verlichte fiets. Hiermee gaan wij op woensdag 18
oktober 2017 samen met onze verkeersouder Hans van Asperen en vrijwilligers aan
de slag om o.a. de verlichting te controleren en eventueel te repareren. Ook
worden andere veiligheidsaspecten gecontroleerd, zoals remmen of het zadel.
Hoe kunt u helpen?
 Zet de fietsverlichtingsactie alvast in uw agenda.
 Zorg dat uw kind tijdens deze actiedag op de fiets naar school komt.
 Controleer samen met uw kind thuis alvast de fiets (zie bijlage voor de
handleiding fietscontrole)
 Goed voorbeeld doet volgen: maak uw eigen fietsverlichting op orde
Bedankt voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
namens de verkeerswerkgroep/de verkeersouder,
Nelleke de Vries
Hans van Asperen

