NIEUWSBRIEF
December 2020

www.definne-aldeboarn.nl

December

Inhoud
December ................ 1

De maand van verschillende vieringen, lichtjes en gezelligheid. In deze nieuwsbrief
praten we u hierover bij.
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Komende vrijdag vieren we het Sinterklaasfeest op De Finne.
Zoals jullie ongetwijfeld hebben mee gekregen, werkt
Sinterklaas momenteel thuis. Daarom gaan wij dit jaar op
bezoek bij Sinterklaas! Groep 1/2 en groep 3/4/5 gaat in de loop
van de ochtend naar de Fermanje toe om Sinterklaas en zijn
Pieten te ontmoeten. Later zal Sinterklaas even op het
schoolplein van De Finne verschijnen, zodat alle kinderen hem
kunnen zien. De rest van de ochtend viert elke groep het feest
op zijn eigen manier in de klas. Alle kinderen nemen deze dag
hun eigen fruit, drinken en lunch mee. In groep 7 en 8 zijn er
lootjes getrokken, de eerste surprises zijn al op school gebracht!
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U als ouder krijgt weinig van het feest op school mee, maar we
doen ons best foto’s en/of filmpjes te maken, zodat u toch kunt meegenieten.
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Verlichten
Kerstmis is een lichtfeest. De komende weken staan in het thema van ‘Verlichten’.
Licht haalt tevoorschijn wat verborgen is in het donker. Een juiste belichting laat
opvallen wat eerst onopgemerkt bleef. Soms zetten we mensen in het licht waarvan
we vinden dat die onze aandacht en waardering verdienen.
We vertellen de komende weken het kerstverhaal aan de hand van Mattheüs.
Mattheüs begint zijn geboorteverhaal over Jezus met het licht van een ster. Een
baken voor drie wijzen tijdens hun zoektocht naar de pasgeboren koning der Joden.
Zonder deze ster hadden ze hier geen weet van gehad. Net zomin als koning Herodes
die zich een hoedje schrikt als hij het verhaal over de ster, de wijzen en het
koningskind hoort. Hij heeft zo zijn eigen
plan met het koningskind, maar dat houdt
hij geheim.
De kerstviering heeft als thema ‘Op tijd voor
het lichtfeest’ naar het gelijknamige
prentenboek, waarin Sonny’s opa
kaarsenmaker is en het hem niet lukt de
kaarsen op tijd klaar te hebben voor het
lichtfeest. Opa vraagt Sonny om hulp, maar
die is bezig met een geheim plannetje. Zal
het hem lukken de kaarsen op tijd af te
krijgen voor het lichtfeest?

Kerstviering
De kerstviering zal plaatsvinden op vrijdagochtend 18 december. We vieren
kerst met alle kinderen van de school. De voorbereidingen zijn in volle gang,
een aantal kinderen van groep 5 tot en met 8 speelt mee in het kerstverhaal.
De school gaat op vrijdag 18 december voor alle kinderen om 12 uur
uit.

Oproep kerstversiering + kunstkerstboom
De versiercommissie gaat komende maandag de school in kerstsferen
brengen. Heeft u nog kerstversiering die u niet meer gebruikt? Dan kunt u
dit brengen bij Maaike van der Wal (Broekhústerwei 2). We denken aan
kerstlichtjes (vanaf 200 lichtjes) en kerstversiering voor in de boom.
Wanneer iemand een kunstkerstboom heeft die niet meer gebruikt wordt,
dan horen wij het ook graag. We willen deze dan een mooie plek in de hal
zetten. Dit mag via Nynke of de Oudercommissie.

Oudercontact
December is normaal gesproken een tijd waarin leerkrachten en ouders
elkaar ontmoeten bij vieringen, ook in november is er in andere jaren
veel oudercontact. Momenteel zijn er weinig fysieke ontmoetingen
mogelijk en daarom vindt veel oudercontact via de telefoon op Parro
plaats. U zult begrijpen dat dit normaal gesproken niet onze eerste keus
zou zijn, maar we zijn blij dat er op deze manier contact mogelijk is. We
willen de drempel voor contact laag houden, ook nu u de school niet
zonder afspraak kunt binnen lopen. We vertrouwen erop dat u contact
met ons opneemt, wanneer u dit nodig is.

Ouderbijdrage
De jaarlijkse ouderbijdrage wordt normaliter in de maand november geïnd.
Na enige vertraging zal deze nu rond half december worden geïncasseerd
(€32,50). Uiteraard alléén wanneer hiervoor een machtiging is afgegeven.
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 2021.
Mocht u geen machtiging hebben afgegeven, dan ontvangt u binnenkort de
factuur via de mail.
Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!
Namens de OuderCommissie CBS De Finne
Cobi Heerma (penningm.)

Verdrietig bericht
We kregen het verdrietige bericht dat (oud)meester Gerard Huisman op 74jarige leeftijd is overleden. Hij werkte tot 1999 op De Finne en was een fijne
collega. Hij wordt herinnerd als een leuke meester die altijd in was voor een
grapje en hart had voor zijn leerlingen. We wensen zijn familie veel sterkte
toe.

Schoenendoosactie
We hebben uiteindelijk
30 schoenendozen
kunnen inleveren.
Bedankt!

Kwink: Mediawijsheid
Tijdens de lessen van *Kwink hebben wij het met de kinderen over mediawijsheid gehad. Al op
jonge leeftijd komen kinderen in aanraking met (social) media. Kinderen kijken dagelijks naar
filmpjes: op school via het digibord bijvoorbeeld en thuis op de iPad. Deze filmpjes kunnen invloed
hebben op hun emoties. Van sommige filmpjes krijgen ze een blij of vrolijk gevoel. Van andere
worden ze misschien angstig of verdrietig. Kinderen die zich bewust zijn van de manier waarop
bepaalde filmpjes hun emoties beïnvloeden, kunnen kiezen hoe ze daarmee omgaan.
Bijvoorbeeld door hetzelfde filmpje nog eens te bekijken en er weer van te genieten of juist door
het filmpje uit te zetten en te stoppen met kijken.
In een wereld vol digitale media moeten kinderen voortdurend keuzes maken. Als er te veel tijd
besteed wordt aan appen, scrollen en liken, gaan het eigen lichaam én de mensen in hun
omgeving protesteren. Het is belangrijk dat kinderen zich bewust zijn van hun eigen
verantwoordelijkheid als gebruiker van social media. Kinderen die kritieke signalen kunnen
herkennen, weten wanneer ze zichzelf beter offline kunnen zetten. Omwille van hun eigen
veiligheid, een prettige sociale omgeving en hun psychische en fysieke welzijn.

Tips voor thuis:


Bespreek thuis met elkaar de voor- en nadelen van online zijn.



Bedenk samen wanneer het goed of nodig is om offline te gaan.



Spreek samen concrete momenten af als gemeenschappelijke tijd voor het hele gezin.



Stel de kinderen regelmatig de vraag: ‘Hoe was het online?’

*Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL).
Inclusief burgerschap en mediawijsheid.

