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We zijn inmiddels weer een aantal weken naar school en we zijn alweer wat
gewend aan de dagelijkse gang van zaken. De gymlessen zijn weer opgestart
en er kunnen op dinsdag weer biebboeken geruild worden. De rapporten zijn
inmiddels meegegeven, de oudergesprekken zijn gevoerd en we kijken vooruit
naar de dingen die komen gaan. In de komende maanden staan een aantal
activiteiten op het programma als Koningsspelen, gastlessen Verkeer en later
ook schoolreisje (1-4) en schoolkamp. Hoe en of de activiteiten doorgaan, dat
is steeds afwachten. We weten al wel dat het Oudercafé begin april geen
doorgaan zal vinden. Via Parro houden we u op de hoogte van de andere
activiteiten.

Meivakantie

wil je geven, elke dag.

doe je alles voor elkaar.
Eenvoudiger dan in deze regels uit een gedichtje voor de
middenbouw kun je het thema ‘liefhebben’ uit Trefwoord
bijna niet weergeven. Liefhebben is onvoorwaardelijk en
belangeloos iets doen voor de ander. Kinderen zijn daar
heel spontaan in. Ze vinden het leuk om een ander een
cadeautje te geven. Om met iemand te spelen, om hun tijd en aandacht te
delen. Om gewoon bij iemand te zijn die jouw aanwezigheid fijn vindt of
nodig heeft.
Liefhebben is dit jaar het paasthema, en dat is niet zomaar. Jezus wordt in de
Bijbel beschreven als iemand die mensen benadert vanuit liefde. Zieken
geneest hij, zondaars vergeeft hij en mensen die door anderen met de nek
worden aangekeken zoekt hij op. Het liefhebben lijkt bij hem zó enorm
grenzeloos, dat hem dit door anderen wordt kwalijk genomen. Zijn leven
eindigt aan het kruis. Maar met Pasen vieren Jezus’ volgelingen dat zijn
levensinzet voor een meer liefdevolle wereld niet hoeft te eindigen.
In dit thema zien de kinderen dat liefde een woord is dat je kunt doen. Ze
leren de verschillende talen waarin liefde zich kan uiten en groeien daarin.
Iets geven zonder iets terug te willen. Op een positieve manier over elkaar
spreken. Elkaar ruimte en aandacht geven, en hulp aan wie jou nodig heeft.
De paasviering is dit jaar in de eigen klas.

Even voorstellen…
Beste ouders, verzorgers en kinderen,
In februari ben ik begonnen op De Finne. Ik heb het erg naar mijn zin
en ik blij dat ik deel mag uitmaken van dit leuke team.
Ik wil me graag even voorstellen. Ik ben Merle Houwink en ik woon in
Boksum. Dit is een klein dorpje vlak bij Leeuwarden. Ik ben gek op
lekker eten, mode, gezelligheid en snowboarden. Ik vind het ontzettend
leuk om met kinderen te werken. Het leukste aan het onderwijs vind ik
dat geen dag gelijk is. Ik hoop veel plezier met jullie te beleven!
Groetjes van Juf Merle

Lezen
Sinds vorige week zijn we in groep 3 tot en met 8 aan het mandjes lezen.
Iedere groep heeft een aantal mandjes met een thema gekregen, we hebben
mandjes met boeken over culturen, boeken over landen, Donald Ducks, etc.
Op deze manier komen de kinderen op een leuke manier in aanraking met
veel verschillende soorten boeken. We lezen op
school dagelijks en we hopen dat kinderen thuis
blijven lezen of voorgelezen worden. Iedere
dinsdag mogen alle kinderen daarom boeken
lenen uit onze bieb!

Gezocht
Welke nieuwe toezichthoudende bestuursleden geven
een eigen impuls aan de kwaliteit, identiteit, groei en innovatie van het PCBO
basisonderwijs in Leeuwarden en omstreken? Zie voor meer informatie de
bijlage.

Ingezonden
Hoera, Atse is 4 jaar geworden.
Welkom op de Finne in groep
1/2. Een mooie tijd toegewenst!

