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De verhalen van Trefwoord gaan de komende weken over onderzoeken. De
Bijbelverhalen gaan over Mozes die met het volk op weg is naar het Beloofde Land,
het is tijd om het land te gaan verkennen. Dit blijkt niet makkelijk te zijn.
Op school speelt onderzoeken ook een grote rol. Kinderen zijn vaak erg
nieuwsgierig en leergierig!
Ik ben op zoek, ik wil alles weten,
ik zoek zoek zoek
Ik ben op zoek, kom alles te weten,
ik ben op onderzoek
Wordt mijn knuffelbeer ook groot?
En is worst gezond op brood?
Waarom hebben wij geen vacht
en gaan we slapen in de nacht?
Ik ben op zoek, ik wil alles weten,
ik zoek zoek zoek
Ik ben op zoek, kom alles te weten,
ik ben op onderzoek

Zit er geld in elke muur?
Kun je fietsen zonder stuur?
Waarom hou ik zo van zingen?
En jij van andere dingen?
Mag ik alles vragen?
Heeft elke vraag een antwoord?
Je kunt niet alles weten
heb je dat gehoord?
Ik vraag, ik wil alles weten,
waarom waarom waarom
Zo kom ik alles te weten,
daarom daarom daarom

Ziektevervanging
Ook op De Finne hebben we te maken met de maatregelen rondom corona.
Leerkrachten moeten zich sneller ziek melden dan andere jaren. Tot nu toe
hebben we ziekte van leerkrachten kunnen vervangen, maar we realiseren ons dat
dit in de toekomst waarschijnlijk niet elke keer lukt. Dat betekent dat wanneer er
geen vervanging is, we geen onderwijs kunnen bieden en de groep thuis moet
blijven. Dit zal dan gecommuniceerd worden via Parro. We hopen hier niet mee te
maken te krijgen, maar dit is wel een realistisch beeld voor komende periode.
Wanneer een groep één dag moet thuis blijven, kunnen wij niet direct
afstandsonderwijs bieden. Wel kunnen de kinderen inloggen op ProwiseGo om
digitaal te oefenen met bijvoorbeeld Rekentuin. Wanneer kinderen langdurig
thuis zitten, zullen wij overgaan op afstandsonderwijs.

Schoolkerkdienst
Op dinsdagmiddag 29 september hebben we met de kinderen, leerkrachten en
dominee Piet een prachtige schoolkerkdienst gevierd. Tijdens deze dienst hebben
wij afscheid genomen van dominee Piet. Wij vinden het ontzettend jammer dat hij
ons en Aldeboarn gaat verlaten en willen hem bedanken voor de fijne
samenwerking. U kunt de dienst de komende maand terugkijken op
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2007/events/recording/160137720002007 .

Tuinklusochtend
Na overleg hebben we besloten de tuinklusochtend door te laten gaan.
Doorslaggevend hierbij is dat de tuinklusochtend buiten is. We werken dit
jaar niet met een ouderhulplijst. Op de vorige oproep in de nieuwsbrief heeft
nog niemand gereageerd. Wie kan helpen op zaterdagochtend 3 oktober,
kan zich om 9 uur melden.

Verkeersproject groep 5/6
Alle kinderen van groep 5 en 6 hebben met een fietsproject van de gemeente
Heerenveen en VVN meegedaan. Het doel hiervan was bewegen in de
omgeving en omgaan met de verkeersregels, op je eigen fiets. De kinderen
hebben totaal 2115 kilometers gefietst en met de bonuspunten komen ze uit
op 2340 kilometers. Wauw, wat een geweldige prestatie! De kilometertellers
mogen de kinderen houden en wij hopen dat er nog vele, mooie en veilige
kilometers zullen volgen.

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek is op woensdag 30 september geopend. Dit jaar is het
thema En toen…. (geschiedenis).
“Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we terug in de tijd. Boeken
brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar
wordt. Lees spannende verhalen over ridders, verplaats je in oorlogstijd of
kom van alles te weten over de Oudheid.
Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. Verken
werelden uit het verleden door het lezen van boeken”
Tijdens onze opening waren er waren prachtig verklede kinderen (en juffen).
Alle groepen hebben een boekenpakket gekregen en de leerkrachten hebben
in andere groep voorgelezen. Op Parro vindt u hier de foto’s van.
Donderdag 8 oktober om 14.30 uur en vrijdag 9 oktober om 12 uur, kunt u
samen met uw kind buiten rond de school lopen en diverse activiteiten,
kunstwerken etc. bewonderen. Wij vragen u om hierbij op de 1.5 meter
afstand te letten en niet in de school te komen.

Schoenendoosactie
In de vorige nieuwsbrief werd al vermeld dat we meedoen met de
schoenendoosactie! De schoenendozen worden uitgedeeld aan kinderen in
nood. In de week na de herfstvakantie krijgen de kinderen informatie mee.
Hierin staat uitgelegd hoe groot de schoenendoos mag zijn, wat er in kan en
voor wie je de doos mag vullen. Er wordt een eigen bijdrage van 5 euro per
ingeleverde doos gevraagd door de schoenendoosactie. Dit bedrag kunt u
overmaken naar het rekeningnummer dat in de informatiefolder staat. (Dus
graag niet cash meegeven naar school.)
De schoenendozen mogen tot woensdag 25 november op school ingeleverd
worden. Veel plezier met het vullen van de schoenendozen!
Vriendelijke groet, Leoniek Boersma (lid oudercommissie)

Helaas
Het oudercafé op
maandagochtend 5
oktober gaat niet door.
We hopen het oudercafé
over een tijd weer te
kunnen organiseren.

