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5/12 Sinterklaas
10/12 Oudercafé gaat niet
door
12/12 Vergadering OC
19/12 Kerstviering 19.00 uur
21/12 Start kerstvakantie
6/1
Weer naar school
6/1
Deze week luizenpluis

Samenwarmgezellig
Oooh, ik kan niet wachten.
Alles geurt naar kerst.
Samenwarmgezellig,
samen bij elkaar.
Mmm, ik verheug me
op dit feest ieder jaar.
De takken van de kerstboom
ruiken naar het bos.
Ik hang er witte ballen aan
en slingers die mooi glimmen gaan als
alle lampjes schijnen.
Het is al heel vroeg donker,
buiten is het koud.
De tuin krijgt lichtjes overal.
En binnen staat een echte stal.
De kaarsen mogen branden)
De koekjes uit de oven
delen we straks uit.
We zingen liedjes bij de boom
van vrede, licht; een mooie droom.
En drinken chocolade.

**************************************************************

Kerstviering
CBS de Finne, Aldeboarn
Daar wordt aan de deur geklopt..

Vrede is dichtbij
Donderdag 19 december
19:00 uur in de kerk

Gezellig! Morgen komt Sinterklaas
bij ons op school. We verwelkomen
hem vlak na de ochtendpauze.
Er zijn op deze dag geen
bijzonderheden wat betreft tijden,
eten/drinken etc.
Wel is natuurlijk bijzonder dat hij
komt!

*Na afloop collecte bij de deur voor ons adoptiekind, Ifra Sowa.

Iedereen is welkom!
**************************************************************
Oudercafé
Het oudercafé van 10 december komt te vervallen. Graag ontmoeten wij alle
ouders, opa’s en oma’s, broers en zussen, dorpsbewoners op donderdag 19
december om 19 uur, in de kerk tijdens de kerstviering.
Rapporten
In januari gaan we weer de rapporten en de plakboeken invullen. Maar we
missen nog een aantal dus:
*Graag portfolio’s, rapporten en plakboeken inleveren!

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.
Groep 1/2
-Wordt uw kind het komende schooljaar 4 jaar dan kunt u uw kind vast
aanmelden…….zodat wij rekening kunnen houden met de toekomstige aantal
leerlingen.
-Het is de bedoeling dat de kleuters buiten blijven totdat de bel gaat. Wilt u er
ook rekening mee houden dat we graag om 8.30 uur willen starten. Is de deur
van het lokaal dicht dan graag niet meer mee naar binnen.
-Extra kleding gevraagd: sokken, ondergoed voor de kleuters.
Groep 8
Deze maanden zijn de kinderen van groep 8 druk bezig om zich te oriënteren
op scholen voor het voortgezet onderwijs. Ze doen dit door (met hun ouders)
open dagen en doe-dagen te bezoeken. Succes met de keuze. En mocht je
nog vragen of onduidelijkheden hebben…kom dan.
Vanuit het team
Wisseling van juffen,
Juf Marjolein komt bijna weer terug. Fijn en welkom terug.
Er verandert echter wel iets als juf Marjolein terugkomt. Juf Marjolein heeft een
aanstelling voor drie dagen, maar zal eerst nog ouderschapsverlof op
woensdag opnemen. Deze verandering zorgt dan voor een wissel van juffen.
Juf Marianne komt vanaf woensdag 11 december ook in groep 3/4 en zal
vanaf dan niet meer in groep 7/8 zijn. Juf Leandra schuift op woensdag dan
naar groep 7/8.
Een nieuwe directeur
U heeft al een brief gekregen, maar we blijven blij u te melden dat de Finne
een nieuwe directeur heeft. Juf Nynke Venema zal per 1 februari deze taak op
zich nemen. Ze heeft er erg veel zin in! Ze komt volgende week ook al even
kennismaken tijdens een teamvergadering. Welkom!

