Nieuwsbrief CBS de Finne
Februari 2020

__________________________
CBS de Finne Aldeboarn
Jancko Douwamastrjitte 45
8495 JA Aldeboarn
0566-631302
info@definne-aldeboarn.nl
www.definne-aldeboarn.nl
____________________________

7-2
Rapport mee
11-2
Rapport/ontwikkel 13-2
gesprekken
15-2 tot en met 23-2
Voorjaarsvakantie
24-2
Studiedag, kinderen vrij
2-3
Luizenpluis deze week
9-3 tot en met 13-3
Projectweek muziek
12-3
Oudercafé
13-3
NL Doet

Welkom!
Johannes Miedema is in januari
gestart in groep 1, we wensen hem
veel plezier op onze school.
Afscheid
Rixt Sixma en Ids Eppenga gaan/
hebben onze school verlaten. We
wensen hen veel plezier op de
nieuwe scholen.

Kerstcollecte voor Ifra Sow
Ifra Sow is ons adoptiekindje
van school via Stichting Plan.
Jaarlijks doneren we een vast
bedrag, vaak via
collectevorm verworven, aan
Stichting Plan om de
omgeving en Ifra te
ondersteunen met
basisvoorzieningen.
Ifra is geboren op 1 mei 2011
en woont in Senegal,
Saintlouis.
Bij de kerstviering hebben we
gecollecteerd voor Ifra. De
opbrengst was €228,02.
Bedankt!

Zorgen
Zorgen voor jezelf, zorg voor planten, overbezorgd, zuinig op je spullen, zorg
voor een kind, iemand troosten, zorgen voor elkaar…
In Trefwoord is het thema zorgen op verschillende manieren aan bod
gekomen. Er is gesproken, verteld en gezongen over voor onszelf en elkaar
zorgen, elkaar helpen en luisteren naar elkaar.
Een jongen geeft zijn zusje een hand
Samen lopen ze voorzichtig de trap af
Hij zorgt goed voor haar
Een papa zet fruit klaar en een meisje maakt er een salade van
Ze brengt het naar haar mama die ziek in bed ligt
Ze zorgen goed voor haar
Wat mooi en fijn dat we voor elkaar kunnen zorgen
Op een heleboel manieren
Door lieve woorden te zeggen of een tekening te maken
Als we zorgen maken we elkaar vaak wat blijer
Bedankt, voor alle mensen, groot en klein,
Die voor elkaar zorgen
Team CBS de Finne
Even voorstellen… Nynke Venema
Zoals jullie weten, ben ik per 1 februari de directeur van CBS de Finne. Het is
daarom tijd om mijzelf voor te stellen.
Mijn naam is Nynke Venema, ik ben 31 jaar oud en met mijn vriend en 3
kinderen woon ik in Hurdegaryp. Sinds 9 jaar ben ik werkzaam in het onderwijs. Ik
heb lesgegeven aan groep 3 tot en met groep 8 op de Máximaschool in
Leeuwarden. De afgelopen 5 jaar ben ik daar coördinator geweest van de
onder- en later bovenbouw. Ik heb hier altijd met veel plezier gewerkt.
De afgelopen jaren heb ik verschillende opleidingen gevolgd en werd mijn
interesse in een directeursfunctie gewekt. Ik ben dan ook blij dat ik deze op De
Finne mag vervullen. De afgelopen week heeft in het teken gestaan van
kennismaken met leerkrachten, kinderen en de OC en MR. De komende weken
hoop ik ook de andere ouders te ontmoeten, bijvoorbeeld bij het oudercafé op
12 maart.
Ik ben op De Finne aanwezig op maandag, woensdag en
donderdag. Wanneer u iets wilt bespreken of wilt kennismaken;
mijn deur staat open en ik ben te bereiken via
n.venema@pcboleeuwarden.nl (of via het info-e-mailadres).
Op naar een mooie toekomst, waarin we er samen voor zorgen
dat de kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen!
Kwink
Met de methde Kwink zijn we bezig met sociaal
emotioneel leren. In deze weken leren we de
kinderen onder andere de rust in zichzelf te vinden.
Tijdens de lessen doen we ontspanningsoefeningen
om beter met stress om te kunnen gaan.
Andere thema’s die aan bod komen zijn; zien en
begrijpen hoe iemand zich voelt, houden van en
verliefdheid, kiezen voor ik of jij, of allebei?, hulp
vragen en goed leren plannen.

Oudercafé
Op donderdag 12 maart is het oudercafé. Vanaf 8.15 uur is de inloop en bent u
van harte welkom in de klassen. Uw kind kan laten zien waar hij/zij mee bezig is
in de klas. Van 8.30 uur tot 9.00 uur is er een voorlichting van de GGD over
gezond eten en drinken voor kinderen in de basisschoolleeftijd. We hopen u te
mogen begroeten op deze ochtend.

Projectweek muziek!
In de week van 9 tot en met 13 maart is de projectweek met als thema: MUZIEK!
Wij werken deze week in alle groepen op verschillende manieren over muziek.
Op donderdag 12 maart bezoeken alle groepen de Classic Express.
“Het Prinses Christina Concours toert langs de Nederlandse basisscholen met de
Classic Express, de eerste rijdende concertzaal ter wereld. In de Classic Express
maken jonge kinderen kennis met klassieke muziek. De Classic Express is een
enorme trailer die kan uitschuiven tot een concertzaal met ruimte voor
ongeveer 35 kinderen. De sfeer in de Classic Express is die van een andere
wereld. De speciale lichten en videobeelden versterken de werking van muziek.
Alle klank en geluid in de rijdende concertzaal wordt gereguleerd met een
elektro-akoestisch systeem, dat zelfs de akoestiek van het Amsterdamse
Concertgebouw kan nabootsen.”

Parkeren
Wilt u erom denken dat wanneer u uw kind(eren) naar school brengt en
ophaalt met de auto, u de hiervoor bestemde parkeervakken gebruikt?
Alvast bedankt!

