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11/4 19 uur Herdenking
Baerdt van Sminia
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- Paasviering
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27/4 Koningsdag
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- Nieuwsbrief mei
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12/5 Moederdag

Overwinnen
Met Pasen herdenken de christenen hoe Jezus, gestorven aan
het kruis, de dood overwint. Het is het feest van de overwinning,
van gerechtigheid op onrecht, van goed op kwaad, van liefde
op haat. De paaseieren, paastakken en paaslammetjes
verwijzen naar oude christelijke lentefeesten die de
overwinning en vernieuwing van het leven symboliseren.
In het thema van Trefwoord kijken we ook naar het verlangen
om angsten te overwinnen. Angst doet iets met mensen. Het is
een positieve signaalfunctie van ‘Pas op!’, maar meestal zien
we angst als iets negatiefs.
We praten in de groepen over angst en misschien
ervaringen daarvan. Maar vooral ook het
overwinnen van angst dat geen toverkunstje is
maar vaak een hele worsteling kan zijn.
De kinderen onderzoeken wat mensen kracht kan
geven om angsten te overwinnen. Vooral de angst
benoemen en erover praten zal helpen.
De paasboodschap is een aansporing: geef de
angst niet het laatste woord!
Er staan veel activiteiten op de planning zoals u kunt zien in de agenda. In deze
nieuwsbrief een aantal belangrijke data en meer informatie over deze
activiteiten.
We zijn begonnen met de voorleesweken en sluiten op 9 april af met een
voorleesfinale! De kinderen presenteren hun voorlezen of worden voorgelezen.
Ze maken kennis met boeken en we willen de leesmotivatie bevorderen.
Groep 8 bereidt zich voor op de eindtoets en de verkeersexamens. Succes!
Daarnaast zijn groep 7/8 bezig met de presentaties voor de herdenking van
Baerdt van Sminia. In deze nieuwsbrief de uitnodiging.
De Koningsspelen hebben we voor dit schooljaar anders gepland en ingericht.
U leest hieronder meer.
Oh ja en de meivakantie komt er aan…….. We wensen iedereen alvast een fijne
vakantie toe!
Team CBS de Finne
Inloopspreekuur GGD
In dit schooljaar organiseren we regelmatig een inloopspreekuur van de GGD
op school. In dit spreekuur is Bettine Kuipers (schoolverpleegkundige) in de
school aanwezig en kunt u haar vragen stellen (persoonlijk) over opvoeding,
gezondheid, zorgen in de omgang en ontwikkeling van uw kind(eren).
U bent welkom op woensdag 10 april van 8.30-9.30 uur.
Bettine zit in de directiekamer.
Contactgegevens Bettine Kuipers:
b.kuipers@ggdfryslan.nl of 088-2299861
Het volgende moment is op donderdag 9 mei.

Koningsspelen
Vrijdag 12 april aanstaande hebben we een Koningsontbijt op de Finne. De
kinderen gaan gezellig, gezond en heerlijk ontbijten met elkaar op school. We
gaan dit schoolbreed doen, de kinderen van alle groepen zitten door elkaar in
de vier lokalen. Wilt u uw kind meegeven: bestek, een bord, een beker?
Graag voorzien van naam en in een tas!
In verband met de mogelijkheden en het weer hebben we
besloten de Koningsspelen te verplaatsen naar mei.
Op dinsdagmiddag 14 mei zijn er Koningsspelen in groep 5-8
en op vrijdagochtend 17 mei in groep 1-4.
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Jubileum
Komende zaterdag 6 april is
Josette 25 jaar aan het
onderwijs verbonden!
Op verschillende manieren
zullen we daar even
aandacht aan schenken!
Josette, gefeliciteerd en we
hopen dat je nog vele jaren in
gezondheid en met veel
plezier juf kan en mag zijn!

Paasviering
Op donderdagmiddag 18 april komt Dominee Piet bij ons op
school voor de Paasviering. Tijdens de viering zullen er
gebeden, liederen, verhalen en gedichten met elkaar
gedeeld worden. Wij hopen op een fijne viering met elkaar!
School Kerk Gezinsdienst
Wij kijken terug op een hele mooie, waardevolle en muzikale
dienst. Er waren veel verassingen voor jong en oud en de kerk was
goed gevuld. Wij willen iedereen bedanken voor aanwezigheid en/of
medewerking!
Herdenking bij Van Sminiaraam in Aldeboarn 2019
Op donderdagavond 11 april a.s. vindt de traditionele bloemlegging plaats onder het Van Sminia
gedenkraam in de Doelhôftsjerke van Aldeboarn.
De plechtigheid duurt van 19.00 tot 20.00 uur.
Het gedenkraam is op 15 april 1948 door de zonen
van burgemeester Van Baerdt van Sminia -Hobbe en
Frans- onthuld ter nagedachtenis aan hun vader.
Het raam is een ontwerp van Johan Groenestein en
vervaardigd in het atelier van Bogtman in Haarlem.
Sinds 2006 is het een oorlogsmonument en als
zodanig geadopteerd door de beide Boarnster
scholen. Vanaf dat moment vindt er jaarlijks een
bloemlegging plaats door kinderen van groep 8 van
de beide scholen. Er zullen presentaties worden
gehouden door de groepen 7/8 van beide scholen.
Lykele van der Ven zal de symboliek op het raam nader beschouwen. De
plechtigheid zal worden afgesloten met het zingen van het Wilhelmus. Het is
een openbare bijeenkomst, dus iedereen is bij dezen uitgenodigd. (LvdV)

