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Meetellen
Het thema uit Trefwoord dat we de komende weken bespreken is ‘meetellen’.
Meetellen en serieus genomen worden zijn de basisbehoeften van ieder mens.
Niemand mag vergeten worden, iedereen moet even zwaar meetellen. De
werkelijkheid is toch ook wel eens anders.
Hoe we met elkaar omgaan wordt al eeuwenlang bepaald door een joodse,
christelijke en humanistische visie waarin juist aandacht wordt gevraagd voor
de kwetsbare medemens.
In de komende periode praten we over Kerst waar twee eenvoudige en
kwetsbare mensen de ouders zullen worden van de Messias. De eerste
kraamvisite is een groep herders en geen koning of keizer. Daarmee schetst
evangelist Lucas het koningschap van Jezus: waakzaam en zorgzaam als een
herder, het oog speciaal gericht op de kwetsbare.
Met de kinderen praten we over meetellen en de positieve ervaringen hierin te
benoemen en te herkennen. Je telt mee als je serieus wordt genomen, als je
inspraak hebt en er aandacht voor je is. Maar ook de andere kant bespreken
we: de ervaringen van vergeten worden, altijd de laatste zijn, apart gezet en
gepest te worden. We denken ook na over de kwetsbare
mensen in onze samenleving, ook de kinderen.
Denkt u de komende periode met ons mee?
Een spannende en gezellige periode! We wensen jullie
allemaal een mooie tijd toe! Fijne feestdagen!
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Sinterklaas
Komende woensdag 5
december zal sinterklaas een
bezoek brengen aan de
Finne.
Van 8.45 – 9.45 uur
zijn sinterklaas en
de pieten bij ons op
school.
We hopen op een mooie
sinterklaasviering!

Parro-app
In de afgelopen maand hebben we geprobeerd zoveel
mogelijk ouders te laten koppelen aan Parro! Dat is goed
gegaan en in de groepen worden de eerste mededelingen, foto’s, oproepjes, etc. al gedeeld.
Denkt u aan het doorgeven en controleren van de privacy-afspraken in Parro?
Nog niet gekoppeld? We horen het graag van u en sturen een mail met de
aanmelding.
Ouderinloop/Oudercafé
Op maandagochtend 10 december bent u van harte welkom om met uw
kind(eren) even een kijkje te nemen in de lokalen. Van 8.15-8.30 uur is er een
ouderinloop om even in de school/groep te kijken.
Aansluitend kunt u een kopje koffie/thee drinken in Oudercafé de Finne (8.309.00 uur). Dit keer is het thema: Wat doet de GGD bij ons op
school? Wat kan de GGD voor ons ouders/school betekenen?
Heeft u vragen aan de GGD?
Schoolverpleegkundige Bettine Kuipers (GGD) neemt ons mee
in de vragen.
U bent van harte welkom!

Schoenmaatjes
De afgelopen
periode heeft u
mee kunnen
doen met de
actie Schoenmaatjes. Er is een groot aantal
prachtig versierde
schoenendozen ingeleverd
en deze zijn onderweg naar
hun eindbestemming.
Ouders en kinderen, bedankt
voor uw en jullie hulp!
Naar het voortgezet onderwijs
Deze maanden zijn de
kinderen van groep 8 (groep
7 ook al een beetje) druk
bezig om zich te oriënteren
op scholen voor het
voortgezet onderwijs.
Ze doen dit door (met hun
ouders) open dagen en doedagen te bezoeken.
Afscheid school Elly Jager
In de komende maand gaan
we als school afscheid nemen
van onze schoonmaakster Elly
Jager. Na bijna 25 jaar op de
Finne gaat ze nu genieten
van gezin, hobby’s en haar
pensioen!
Wat is de school altijd heerlijk
schoon en fris geweest! Na de
kerstvakantie gaan we mee in
de lijn van andere scholen en
zal een schoonmaakbedrijf
de schoonmaak overnemen.
Wij willen langs deze weg Elly
alvast bedanken voor haar
werk, gezelligheid,
betrokkenheid
en de keren
dat we bij
haar konden
eten als we
een avond
moesten
doorwerken!
Heel veel
plezier met je
pensioen!

Even voorstellen…
In de vorige nieuwsbrief hebben we al aangekondigd dat er twee stagiaires in
de school zijn vanuit de opleiding tot pedagogisch medewerker. Hieronder
stellen zij zichzelf voor:
Hallo!
Mijn naam is Sietske van den Hazel. Ik ben net 21 jaar en ik zit in het eerste jaar
van de opleiding pedagogisch medewerker niveau 3. Ik wil graag allerlei
kanten in het pedagogisch werkveld opgaan om te kijken of dat iets voor me is!
Daarom ga ik stage lopen hier bij de Finne als onderwijsassistente. Ik ga stage
lopen op de dagen woensdag en donderdag in groep 3 en 4. Jullie zullen mij
dan ook regelmatig zien. Ik woon in het dorpje Langweer. Ik heb net het nest
verlaten en woon nu samen met mijn vriend. Ik ben een vrolijke, vriendelijke
meid met een passie voor kinderen, dieren en dansen! Als jullie nog vragen over
mij hebben, mijn deur staat altijd voor jullie open!

Hallo,
Mijn naam is Sanne de Groot en ik ben 16 jaar oud. Ik loop sinds kort stage bij
groep 1 en 2. Dat doe ik vanuit mijn school, want ik doe namelijk de opleiding
onderwijsassistent in Heerenveen op het Friesland college. Ik vind het erg leuk
om met kinderen te werken en ik wil later ook zelf voor de klas staan. Ik heb veel
zin in deze tijd op stage en ik hoop dat de kinderen het ook leuk vinden dat ik er
ben!
Met vriendelijke groet,
Sanne de Groot
Krystkuier
Dit jaar organiseren wij op donderdag 20 december een ´Krystkuier`. Tijdens een
wandeling beleeft u op diverse locaties het kerstverhaal. De eerste groepen
starten om 18.00 uur en uiteindelijk zullen de laatsten rond 20.00 uur weer terug
zijn. Een ieder is welkom! Nadere informatie volgt nog.
Tijdens de Krystkuier zal er geld worden ingezameld voor ons adoptiekind Ifra
Sow. Hieronder stellen wij Ifra aan u voor:
Kennen jullie Ifra Sow?
Ifra Sow is ons adoptiekindje van school via Stichting Plan. Jaarlijks doneren we
een vast bedrag, via vaak collectevorm verworven, aan Stichting Plan om de
omgeving en Ifra te ondersteunen met basisvoorzieningen.
U kunt daarbij denken aan de volgende projecten:
* bouw en/of herstel van scholen;
* training voor jongeren over seksualiteit;
* training van volwassenen over de rechten van kinderen;
* training van vrouwengroepen;
* kinderbescherming en deelname bij rampenbestrijding.
Ifra is geboren op 1 mei 2011 en woont in Saintlouis,
Senegal. Volgens de familie is Ifra gezond en heeft geen
ernstige ziektes. De dichtstbijzijnde medische zorg ligt op
ongeveer 45 minuten afstand. Ifra gaat nog niet naar
school omdat hij te jong is.

