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Halverwege november gaat het in Trefwoord over aanpassen. Het verhaal van
Ruth staat hierin centraal. In dit thema ontdekken de kinderen hoe mensen
voortdurend uitgedaagd worden tot kleine en grote aanpassingen in ons leven. Door
de corona is dit een actueel thema. Het coronavirus zorgt er voor dat we zaken die
voorheen normaal waren, moeten aanpassen aan de omstandigheden van nu.
Gelukkig kan het onderwijs voor een groot gedeelte doorgaan zoals we gewend
zijn.
Komende tijd zijn er feesten en vieringen, zoals Sint Maarten, Sinterklaas en kerst.
Op De Finne moeten we deze vieringen aanpassen, waarbij wij zo integer mogelijk
alle belangen afwegen. Verderop in de nieuwsbrief leest u hier meer over.
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Er is dit jaar discussie of en hoe Sint Maarten gevierd zou moeten worden.
Vanwege deze discussie en omdat we momenteel geen hulpouders en vrijwilligers
kunnen inzetten om te helpen met het maken van de lampions, hebben we
besloten dit jaar geen lampions te maken. Om wel aandacht te besteden aan Sint
Maarten, gaan we met de hele school glazen potjes versieren. “Volgens de verhalen
gaf de gulle Sint-Maarten spullen aan mensen die het nodig hadden. Hij gaf zo’n
beetje alles weg en sneed daarbij zelfs zijn mantel
doormidden. De ene helft hield hij zelf en de andere gaf
hij aan een zwerver.” Ieder kind versiert daarom 2
potjes; één voor zichzelf en één om als lichtje weg te
geven aan iemand dit dat momenteel kan gebruiken.
Hierbij nogmaals de oproep om voor 5 november 2
glazen potten per kind mee te nemen.
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Sinterklaas
In overleg met de Sinterklaascommissie van het dorp, de Boarne en Kindcentrum
Aldeboarn hebben we besloten dat Sinterklaas dit jaar met roetveegpieten naar
Aldeboarn komt. Hoe dit in het dorp, op de scholen en in het Kindcentrum vorm
krijgt, daar krijgt u via verschillende kanalen nog informatie over. We proberen er
met z’n allen op een verantwoorde manier een mooi feest van te maken.

Schoolontbijt
Dinsdag 3 november is het weer zover! Dan gaan wij tijdens het
Nationaal Schoolontbijt samen gezellig en gezond ‘ontbijten’. Omdat wij dit jaar
geen hulpouders kunnen inzetten voor het klaarzetten gaan we met elkaar
lunchen, om 12.30 uur. Wil u uw kind(eren) hiervoor een bord, bestek en beker,
voorzien van naam mee geven?

Schoon Belonen Heerenveen
Per 1 oktober doen wij mee aan een project van de gemeente Heerenveen.
Om kinderen bewust te maken van zwerfafval en om ze te motiveren hun
leefomgeving schoon te houden, gaan we 1 keer per maand een gebied in
Aldeboarn schoonhouden. Wanneer wij in actie komen, zullen we dit aan u
laten zien.

Wijziging e-mailadressen
Per 3 november gebruikt De Finne nieuwe e-mailadressen. Het algemene emailadres van school is definne@pcboleeuwarden.nl .
Mailadressen leerkrachten:
Juf Nelleke
Juf Eeke
Juf Marianne
Juf Marjolein
Juf Liesbeth
Juf Sanne
Juf Willemke
Juf Simona
Juf Ynke
Juf Nynke

n.devries@pcboleeuwarden.nl
e.bosma@pcboleeuwarden.nl
m.westra@pcboleeuwarden.nl
m.teitsma@pcboleeuwarden.nl
l.scheepsma@pcboleeuwarden.nl
s.vdwoude@pcboleeuwarden.nl
w.eppinga@pcboleeuwarden.nl
s.vdbergs@pcboleeuwarden.nl
y.vdwal@pcboleeuwarden.nl
n.venema@pcboleeuwarden.nl

(De oude emailadressen worden nog wel gebruikt als doorzendadres, dus mail
komt nog wel aan.)

Kinderboekenweek
Voor de herfstvakantie hebben we de Kinderboekenweek
afgesloten met een speurtocht naar letters rond de school. Het
was fijn om ouders een klein inkijkje te kunnen geven in wat we
tijdens de Kinderboekenweek gedaan hebben. Aan de speurtocht
naar letters deden veel kinderen mee! Jenny en Jenthe wonnen
uiteindelijk een boekenbon.
Op school hebben we een leeshoek gemaakt,
waar veel kinderen gebruik van maken om lekker
te lezen. We laten de bank en stoelen voorlopig
staan in school, zodat meer kinderen er gebruik
van kunnen maken.
Het bezoek van de archeoloog maakte veel
indruk op de kinderen en we hebben veel geleerd
over het werk van de archeoloog.
Daarnaast hadden we natuurlijk veel aandacht voor boeken! Want daar
draait het om in de Kinderboekenweek. Juf Marloes van de bibliotheek is
langsgeweest en in de klassen zijn veel nieuwe boeken geintroduceerd.
Leerkrachten hebben in verschillende klassen voorgelezen. Leesplezier stond
(en staat) centraal!

Doen waar je goed in bent - Oproep namens de kerk
Voor de alternatiene dienst van 29 november met het thema ‘doen waar je
goed in bent’ zouden wij het heel leuk vinden als de kinderen een kort
filmpje maken (15- maximaal 30 seconden) waarin ze laten zien waar ze goed
in zijn, dat kan natuurlijk van alles zijn misschien ben je goed in lezen of kan
je heel hoog springen, goed grapjes maken of ben je heel lenig, het maakt
niet uit wat het is, wij zouden het vooral heel leuk vinden als je dit filmpje
met ons wilt delen. Tijdens de kerkdienst zullen we deze filmpjes laten zien.
We kunnen met 30 mensen in de kerk samen komen, helaas dus niet met z’n
allen in de kerk, gelukkig kunnen we de dienst dan vanaf de eigen bank live
mee kijken op www.kerkdienstgemist.nl
De filmpjes mogen gestuurd worden naar Marieke Lolkama, kan mooi via
whatss-app.

Schoenendoosactie

Studiedag leerkrachten

Graag voor 25 november
de schoenendozen op
school inleveren!

Woensdag 21 oktober hebben we een studiedag gehad. In de ochtend hebben
we met het team een workshop Muziek gevolgd. We maken gebruik van een
subsidieregeling waarmee we muziek een promintere plek in de school
kunnen geven. Voorgaande jaren hebben we geïnvesteerd in een
muziekmethode (123Zing!) en instrumenten. Dit jaar zijn we bezig met hoe
we muziek inzetten tijdens alle lessen. Het was een ochtend vol inspiratie en
handreikingen die we direct in de klas gaan zijn gebruiken! ’s Middags
hebben we gesproken over wat goed onderwijs inhoudt en hoe we ons daarin
als school blijven ontwikkelen. Hierbij nemen we ook de visie van de school
mee. We kijken met plezier terug op een nuttige dag.

Werelddocenten
Afgelopen weken hebben we 2 keer gebruik gemaakt van een ‘werelddocent’.
Een werelddocent komt bij ons op school, wanneer wij vervanging nodig
hebben en dit niet op een reguliere manier kunnen opvangen.
‘Werelddocenten zijn docenten die de wereld in de school brengen. Ze hebben
passie voor een onderwerp en ze zijn zeer gemotiveerd om te vertellen wat ze
bezighoudt. Ze hebben een bezieling wat ze willen overbrengen aan leerlingen.’
Werelddocenten hebben een eigen programma en brengen vaak kunst en
cultuut in de school. Groep 7/8 heeft onlangs met juf Saskia een dag les
gekregen in creatief tekenen. Groep 1/2 kreeg vorige week les van juf Els in
schilderen.

