Nieuwsbrief CBS de Finne
September 2017

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

Wij gaan weer naar school!
Aanstaande maandag gaan we weer naar school!
Na de zomervakantie is het tijd voor het schoolse ritme
en werken. Wij hebben er weer zin in!
We hopen dat iedereen een fijne zomervakantie
heeft gehad. Benieuwd zijn wij naar alle verhalen.
In deze nieuwsbrief staan een aantal praktische zaken
en informatie voor de komende periode of het
schooljaar. We wensen iedereen weer een heel goed
en ‘Finne’ schooljaar toe!
Team CBS de Finne

4/9

Eerste
schooldag/Oudercafé
11/9 Luizenpluis
18/9 – 22/9 Startgesprekken en
Week tegen het pesten
19/9 Leesbevordering
25/9 MR-vergadering
27/9 Groep 7/8 start verkoop
kinderpostzegels
27/9 OR-vergadering
2/10 Nieuwsbrief oktober
4/10 Start Kinderboekenweek: ‘Griezelen’
5/10 Studiedag team
(leerlingen vrij)
Dag van de leerkracht
7/10 Tuinklusochtend

Uitnodiging
Komende maandag 4 september is de eerste schooldag van het
nieuwe schooljaar! Samen met alle kinderen en ouders openen
we het schooljaar met een kopje koffie/thee of glaasje limonade
op het schoolplein.
Om 8.30 uur bent u van harte welkom!
U kunt even een kijkje nemen in de
lokalen/school en er staan enkele
spelletjes op het plein.
Om 8.50 uur klinkt de bel en willen we
graag beginnen in de groepen.
Visie-ontwikkeling CBS de Finne
Bedankt voor de leuke en positieve reacties op ons
promotiefilmpje! Natuurlijk hoort bij de geschreven visie
ook een nieuwe flyer voor de Finne.
Deze flyer krijgen alle gezinnen de komende week thuis. We geven deze aan de
kinderen mee. U kunt de flyer lezen en/of bewaren maar mag deze ook gerust
doorgeven aan mogelijke ouders die nog een schoolkeuze moeten maken.
Nieuwe leerlingen

7/9
13/9
16/9
17/9
21/9

Rimer Wierda (11)
Juf Baukje
Ids (6)
Gé-Ann (7)
Bart (8)

Op donderdag
5 oktober hebben
wij een
teamstudiedag.
De leerlingen zijn deze dag vrij
van school.
Noteert u de datum?

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 Brecht Scholte en de broertjes Arjen en Jelmer Zwaagstra.
Zij zijn in de vakantie 4 jaar geworden.
Vanuit Winsum(Fr.) is de familie Tinga in Aldeboarn komen wonen.
Aron komt in groep 3 en zijn broertje Dylan in groep 1.
Jaarplanning
In de bijlage vindt u een digitale versie van de jaarplanning. Binnenkort
ontvangt u de planning op papier. Wij hebben ons best gedaan een duidelijk
overzicht te maken. Enkele data en tijden zijn nog onder voorbehoud maar
zullen we u zo spoedig mogelijk melden.

Denkt u om?
Wilt u komende
maandag de
luizentassen weer
meegeven naar
school?
Frysk
In het komende schooljaar
gaan we starten met een
nieuwe methode voor het
Frysk onderwijs: Spoar 8!
Sterke punten van Spoar 8:
* Digitale methode
* Goed aanbod voor
niveauverschillen in Frysk
praten, lezen, luisteren en
schrijven
* Up-to-date en zal ook
blijvend onderhouden en
aangevuld worden
* Methode voor groep 1-8
* Passend bij thema’s in de
school of passende
materialen beschikbaar
* Bevorderen meertaligheid
door gebruik Nederlands en
Frysk

Gymnastiekrooster 2017-2018
Maandag:
9.00 - 10.00 uur groep 1/2 (op school)
13.30 - 14.30 uur groep 3/4 (gymzaal)
Dinsdag:
13.45 - 14.30 uur groep 7/8 (gymzaal) *
Vrijdag:
9.00 - 10.00 uur groep 1/2 (op school).
We proberen het komende schooljaar te organiseren dat de
kinderen ook enkele keren in de gymzaal gymnastiek kunnen
krijgen.
12.30 - 13.15 uur groep 7/8 (gymzaal)
13.15 - 14.30 uur groep 5/6 (gymzaal) *
* De kinderen mogen rechtstreeks vanuit de gymzaal naar huis.
De leerkracht loopt met de overige kinderen terug naar school.
Wilt u zelf met de kinderen afspraken maken over naar huis gaan of weer
mee naar school lopen?
Leesonderwijs
In ons leesonderwijs maken we gebruik van de onderstaande methode.
Wanneer u thuis wilt oefenen met de kinderen kunt u ook deze manier
toepassen.
Voor - Koor - Zelf
Voor: De begeleider leest een stukje tekst of bladzijde voor.
De leerling leest mee (horen en zien). Indien nodig moeilijke
woorden uitleggen.
Koor: De begeleider en de leerling lezen samen hetzelfde stukje tekst of
bladzijde. Let hierbij op tempo en intonatie (horen, zien en zeggen).
Zelf: De leerling leest het stukje tekst of bladzijde nu zelf.
De leerling krijgt na het lezen feedback. Let op! Begin met een
compliment en eventueel hierna een tip.

Scoren voor Gezondheid
In de onderstaande link (deze
is ook terug te vinden op onze
website) heeft u een up-todate aanbod van de
evenementen van Scoren
voor Gezondheid.
Website Scoren voor
Gezondheid (Finne)

Het TOP-Arrangement van SKF
Het TOP-Arrangement is het speciale activiteitenprogramma van de SKF voor
alle kinderen van school. Het programma brengt kunst, cultuur, natuur en sport
dichtbij uw kind.
Lessen in onder andere ambachten, dans, kunst, fotografie, beeldende kunst,
natuur, koken en sport vinden plaats op of rond school. Deze lessen zijn gericht
op culturele en sportieve ontwikkeling. Uiteraard is er volop aandacht voor
plezier, onderzoek, ontdekking en de eigenheid van uw kind. Het programma
wordt verzorgd door inspirerende pedagogisch medewerkers en externe
experts.
Per locatie staan de activiteiten op : shop.kinderopvangfriesland.nl (zonder
www). Kies daar bso Aldeboarn en u ziet het actuele activiteitenaanbod.
Voor meer informatie: zie bijlage!

