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MR vergadering
Schoolontbijt
Herdenken (8)
Soarremoarre
Sint Maarten
komende twee weken
oudergesprekken
Schoonmaakavond
Sinterklaassprookje
Lezen in de klas (1.2.3)
Sinterklaas

Onzichtbaar nabij
God, wij horen de verhalen
van Abraham, Isaak,
van Jakob; Israël.
U gaat met ons mee
door bergen en dalen,
woestijnen en zeeën,
een trouw metgezel
Onzichtbaar nabij
in een wolk soms verhuld.
Zo wijst u de weg,
de belofte vervuld.
In stilte ervaren,
in vuur soms gehoord.
Zo wordt u voor mensen
het levende woord.
Uw adem geeft leven,
uw windkracht blaast aan.
Genoeg om vol vuur
in uw geest door te gaan.
Schoolontbijt 7 november.
Graag Bord, Beker en bestek (voorzien van naam) meebrengen
Ook de Finne doet dit jaar weer mee met het nationaal schoolontbijt. Gezellig
samen op school ontbijten. Aan dit landelijke educatieve ontbijtevenement
doen meer dan half miljoen kinderen op 2.750 basisscholen mee. Het gezonde
ontbijtpakket is volledig samengesteld volgens de richtlijnen van de Schijf van
Vijf van het Voedingscentrum. Kinderen kunnen kiezen uit volkorenbrood, bolletjes en -krentenbollen, volkorencrackers, glutenvrij brood, halvarine, 30+
kaas, appelstroop, 100% pindakaas, tuinkers, yoghurt, muesli, melk, thee,
komkommers en appels. Zo willen we natuurlijk de kinderen leren dat een
gezond ontbijt een belangrijk en gezond begin van de dag is.
Kinderen ontbijten direct aan het begin van de ochtend en hoeven dan
natuurlijk niet vooraf thuis te eten. Er is voldoende.
Staking
Wat een verwarring rondom de staking. Maar dat er gestaakt moet worden is
wat ons betreft wel duidelijk, ook al kiezen wij ervoor om niet te staken. Maar wij
staan wel achter de standpunten van de staking! Wij kijken samen uit naar
structureel meer geld voor onderwijs. Dat verdient al het onderwijs-personeel,
dat verdienen onze kinderen en dat verdient onze samenleving!
Ouderbijdrage
De jaarlijkse ouderbijdrage wordt in de maand november geïnd. Rond half
november zal deze 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 2020.
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.)

Schoonmaakavond donderdag 14 november 19 – 21 uur
Volgende week donderdagavond hebben we onze halfjaarlijkse
schoonmaakavond. Op deze avond worden spullen schoongemaakt die
(bijna) niet in de reguliere schoonmaak zitten. (kasten, speelgoed, extra..)
Wij willen ouders die met een auto komen vragen om een stofzuiger mee te
brengen. En de andere ouders een emmer en doek.
Net als altijd zijn weer alle ouders ingedeeld (voor dit schooljaar)
Vele handen……………
Kunt u niet? Dan horen wij het graag!
De ouders die nu niet staan ingedeeld hopen wij donderdag 11 juni 2020 te
zien.
Darian
Aukje, Aise en Geert
Hâns en Tsjerk
Tjitske en Hein
Syb en Bart
Bogi
Hans en Wietske
Lena en Maaike
Mellody en Bella
Zsofi, Sterre en Ibrahim
Hieke, Tjerk, Rienk
Carsten en Leanne
Ruth
Gerben, Riemer, Jelmer en Arjen

Hidde en Noortje
Wynanne
Rutger en Feline
Mieke en Jinze
Thomas, Siegrid en Lars
Gerrit en Jildou
Ge-Ann en Leonie
Jort, Isa en Saar
Tieneke en Hilbrand
Jantina en Johannes
Jens
Jenny
Jenthe en Eelco
Jaylana

Na schooltijd onrust op het plein.
We hebben afgelopen weken al twee gebeld met de wijkagent. ’s Avonds en
in het weekend zijn er namelijk veel “hangjongeren” op het plein. Vervelend,
want ze laten ook rommel achter, stoken vuurtjes, rijden op quads en halen ook
andere streken uit. Elke maandagochtend zorgt dit bij ons voor ergernis, omdat
we glas, chipszakken, vuurresten….etc. moeten opruimen, maar we horen ook
geluiden uit de omgeving van bijvoorbeeld geluidsoverlast. De politie zal de
komende tijd extra surveilleren. Maar het is ook goed dat wij met elkaar het in
de gaten houden en ‘hangjongeren’ evt. aanspreken. Uiteraard kan er altijd
een melding gedaan worden bij de politie. Ze zijn op de hoogte.
Nummer van de politie is 0900 - 8844
Chromebooks
Sinds deze week werken we met chromebooks op school. We hebben er maar
liefst 19, zodat ook een hele klas gelijk op de computer kan. Bij het werken met
de chromebooks hoort ook een besturingsprogramma; Prowise Go. Dit geeft
veel handige tools en mogelijkheden voor de leerlingen, maar ook voor het
klassenmanagement van de leerkracht. Zo hebben leerkrachten bijvoorbeeld
een dashboard waarop ze kunnen zien waar de kinderen mee bezig zijn of ze
kunnen kinderen allemaal tegelijk naar iets laten kijken of alles op pauze zetten.
U begrijpt dat dit handig is tijdens de les, omdat de kinderen dan gerichter met
een opdracht bezig kunnen zijn.
Leerkrachten kunnen dus in hun dashboard ook zien wat de leerlingen doen,
we gaan als school ervan uit dat u als ouder daar geen bezwaar tegen hebt
(dit moeten we namelijk officieel ihkv AVG vragen). Is dat wel zo, laat het dan
weten. Wij zien het werken met chromebooks meer als een handig digitaal
schrift….en schriften kunnen wij ook altijd inzien.

Hoera!

