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Weetjes vanuit het team!
* Marjolein kwam met blij
nieuws op school dat zij in
verwachting is! Gefeliciteerd!
* Jehannes is
geslaagd voor de
opleiding in de
herregistratie van
schoolleider!

Ouderbetrokkenheid
De samenwerking met ouders in de ontwikkeling van de kinderen vinden wij
belangrijk. Door goede afstemming en betrokkenheid kunnen wij de
ontwikkeling bevorderen. De laatste jaren hebben wij daar verschillende
vormen in gezocht: de opzet van de oudergesprekken (elkaar tijdig informeren
en afspraken maken), de ouderinloop (een kijkje in de groep maken), de
oudercafés (presentaties vanuit school of daarbuiten), de start van Parro
(betrokkenheid), etc. We zien dat de ouderbetrokkenheid toeneemt!
- In de koppeling met Parro hebben we
een 97,9% met de ouders. We houden u
op de hoogte van korte mededelingen,
belevenissen en doelen in de leerstof om
ook mogelijk thuis te oefenen en te
ondersteunen.
- De oudercafés worden goed bezocht!
De volgende datum kunt u alvast noteren:
donderdag 7 maart van 8.30-9.00 uur.
Het thema is ‘sociaal-emotioneel leren’
bij kinderen en in de school.
- In de komende weken zijn de oudergesprekken met alle ouders en vanaf
groep 5 mogen ook kinderen deelnemen
in dit gesprek. Het gaat immers over hen
en zij kunnen daar veel over vertellen!
Een andere vorm is ouderparticipatie, de deelname van ouders aan de
schoolse activiteiten. Ook hierin doen we een beroep op ouders om activiteiten
te organiseren of mee vorm te kunnen geven. In de ouderhulplijst kunt u aan het
begin van het jaar aangeven waar u mogelijk kunt ondersteunen en ook de
leerkracht en/of de klassenouder kan een beroep op u doen. We merken dat
dit vaak lastig is en dat begrijpen we ook zeker! We vragen u om mee te
denken in dit proces en bijvoorbeeld ook iemand in uw omgeving te vragen die
kan ondersteunen. Zo kunnen we activiteiten doorzetten en de ontwikkeling
ondersteunen. Blij zijn wij dat dit meestal goed gaat op de Finne, maar het is
vaak een hele organisatie. Helaas hebben we voor de komende periode de
Finne-ateliers voor groep 1-4 geen vorm kunnen geven door te weinig mensen.
Hopelijk blijven dit uitzonderingen.
Ouders, school en kind vormen samen de ontwikkeling!
Team CBS de Finne
Inloopspreekuur GGD
Afgelopen week hebben we een inloopspreekuur van de GGD georganiseerd
op school. We hebben besloten dit moment in de komende tijd regelmatig aan
te bieden. 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 donderdag 28 februari van 8.30-9.30 uur.
Bettine zit in de directiekamer.
Contactgegevens Bettine Kuipers:
b.kuipers@ggdfryslan.nl of 088-2299861

Parro-app
Korte mededelingen,
oproepjes en
weetjes kunt u vanaf nu
verwachten via de app en
niet altijd meer via de mail.
Inhoudelijke overdracht en de
belangrijkste informatie blijven
we delen via de mail.
Denkt u aan het doorgeven
en controleren van de
privacy-afspraken in Parro?

SS

Groep 5/6 Frysk schoolkampioen dammen!!!!!!!
Thomas Brandsma,
Thomas Bouma,
Jesse de Glee en
Pier Damstra
zijn Fryks kampioen
geworden in het
schooldammen.
Van harte
gefeliciteerd
toppers!
Wat een
prachtige
prestatie!

Kindercoach Alien
Hallo,Ik ben Alien Soeten, coach voor kinderen in de leeftijd
van 4 tot 18 jaar. Voor kinderen die onzeker zijn, last hebben
van pesterijen of van hun angsten, moeite hebben in de
omgang met andere kinderen of niet lekker in hun vel zitten,
kan ik iets betekenen!
Het is mijn passie om in verbinding te komen met deze
kinderen, te ontdekken waar ze tegenaan lopen en ze
zodanig te helpen dat zij weer gelukkig zijn. Hoe ik dat doe?
Door op een positieve oplossingsgerichte manier te coachen.
Dit doe ik door middel van spelletjes en het gebruik van handpoppen en/of
tekenen. Kinderen gaan zich hierdoor makkelijker uiten. Ieder kind is uniek, maar
altijd zijn er veranderingen mogelijk. Ik kom bij jullie thuis zodat de omgeving
voor jullie kind vertrouwd is.
Naast het één op één coachen van kinderen geef ik ook KRAGT
trainingen. Deze vergroten het zelfvertrouwen van jullie kind. Hiervoor
gebruik ik verschillende werkvormen, zoals creatief bezig zijn, drama,
visualisaties en verschillende gespreksvormen. Hiervoor maak ik gebruik van
diverse materialen (poppetjes, verf, knipsels enz.)
Jullie kind leert zichzelf hierdoor beter kennen, waardoor ook het contact met
anderen verbetert. Dit vergroot de weerbaarheid, sociale vaardigheid en het
zelfbewustzijn. Hierdoor krijgt jullie kind meer zelfvertrouwen!
De KRAGT trainingen zijn voor kinderen van 7 t/m 12 jaar en
vinden plaats in groepsverband (maximaal 6 kinderen).
Ik geef hierbij vijf lessen van twee uren.
Voor de kosten en aanvullende informatie, kijk op mijn website;
www.kindercoachalien.nl
OPR Friesland nodigt u uit om te praten over Passend onderwijs!

