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Leren
Wij hopen dat u allemaal fijne dagen hebt gehad en het nieuwe jaar goed
bent begonnen! Vanochtend stonden de schooldeuren weer open om te
starten.
De school is één van de plekken waar we kunnen leren. Op school hebben we
het de komende weken dan ook over leren en wat dat voor jou betekent of
kan betekenen. Om uiteindelijk ook samen een antwoord te vinden op de
vraag: hoe leer ik mens te zijn? We ontdekken dat leren een kwestie is van
durven, vallen en opstaan en leren omgaan met teleurstellingen.
De Bijbelverhalen over Johannes de Doper ondersteunen het thema. Hij leert
ons wat de mens inhoudt: bedrieg niemand en leef zo rechtvaardig en eerlijk als
je kunt.
Fijn dat we de mogelijkheid hebben om te leren! We leren elke dag weer als
mens en dat helpt ons misschien om een gelukkiger en vollediger mens te
worden in relatie tot jezelf en de ander. Ook dit kalenderjaar zullen we elkaar
weer nodig hebben om te kunnen leren. Wij hopen dat dit er toe zal bijdragen
dat we de kinderen hier optimaal in mee kunnen nemen.
We wensen iedereen een gelukkig, gezond en
betekenisvol nieuwjaar!
Team CBS de Finne
Parro-app
Tot en met december hebben we zoveel mogelijk ouders
geprobeerd te laten koppelen aan Parro. Dat is goed
gegaan! Een enkele ouder zullen we vragen de koppeling
nog te voltooien. Denkt u aan het doorgeven en
controleren van de privacy-afspraken in Parro?
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Drys
4 jaar
Meester Jehannes
Suze
5 jaar
Thomas Brandsma
10 jaar
Lyne
11 jaar
Hidde
11 jaar
Kjeld
5 jaar
Dagmar
5 jaar
Sil
5 jaar
Feline
5 jaar
Rutger
10 jaar
Leanne
6 jaar

Bibliotheek op school
Voor of na schooltijd
kunt u samen met uw
kind leuke en goede
leesboeken uitzoeken voor
thuis. Op dinsdag ondersteunen ouders zoveel
mogelijk bij groep 1-4.
Wilt u zelf boeken uitzoeken
met uw kind(eren) of vaker?
Een leerkracht of leerling van
groep 7/8 kan u de 1e keer
helpen.

Inloopspreekuur GGD
In het laatste oudercafé (december) was de GGD op school om te vertellen
over hun werk op de scholen en de mogelijke betekenis voor ouders. Bettine
Kuipers (schoolverpleegkundige) heeft één en ander verteld en vragen
beantwoord.
Vanuit de gestelde vragen leek het ons goed om een inloopspreekuur voor
ouders te creëren op de Finne. In dit spreekuur is Bettine in de school aanwezig
en kunt u haar vragen stellen over opvoeding, gezondheid, zorgen in de
omgang en ontwikkeling van uw kind(eren).
U bent welkom op woensdag 30 januari van 8.30-9.30 uur.
Bettine zit in de directiekamer.
Contactgegevens Bettine Kuipers:
b.kuipers@ggdfryslan.nl of 088-2299861
De kunstateliers staan weer online!
Iedereen mag weer meeculturen via Ateliers Majeur.
Startdata: 21, 22, 23 en 24 januari.
Inschrijven: https://ateliersmajeur.nl/cursussen/ en dan in de blauwe balk kiezen
voor kunstateliers. Daar staat ook meer informatie over de inhoud van de zeer
verschillende kunstateliers. Voor Aldeboarn:

Bedankt en een maar ………
Bedankt voor het opruimen
van het plein na oud & nieuw!
Fijn dat alles weer netjes is!
De wat oudere jeugd heeft
veel rommel achtergelaten
en na vragen vanuit de buurt
zijn er negatieve (brutale)
reacties gegeven. Dat is niet
goed om te horen! Mocht u
iemand kennen die hier is
geweest dan is dit wellicht iets
om te benoemen.

SS

Krystkuier
Het was een hele organisatie.
Maar wat was het mooi! Een
verhaal, een wandeling, een
samen onderweg, een
kerststal, een warme
chocomelk, ……………………..
Bedankt iedereen voor de
organisatie, meedenken en
meedoen!!!

Even voorstellen…
Er is vanaf vandaag extra ondersteuning in groep 1/2 met de inzet van een
onderwijsassistent. We zijn dit schooljaar gestart met 30 leerlingen in groep 1/2.
Een mooi aantal en dat gaat goed! In de komende periode hebben we enkele
nieuwe leerlingen die we mogen verwelkomen. Om goed onderwijs en daarbij
behorende klimaat te blijven garanderen hebben we extra ondersteuning
toegewezen gekregen. Hennie de Jong zal 4 dagen per week groep 1/2 en
leerkrachten komen ondersteunen. Hennie is vanuit school en ook als inwoner
van Aldeboarn misschien al een bekende van u. Hieronder stelt Hennie zich aan
u voor.
Met heel veel plezier mag ik mezelf even aan u voorstellen. Mijn naam is Hennie
de Jong, geboren en woonachtig in Aldeboarn.
In de periode 2008 t/m 2013 en voorjaar 2018 ben ik als onderwijsassistente al bij
u op school werkzaam geweest.
Nu kwam deze mooie kans om voor een periode weer op de Finne te mogen
werken langs en mag ik meewerken om o.a. de kinderen in groep 1 & 2 een
fijne onderwijstijd te bezorgen.
Na 2013 lag mijn werk in Winsum, Baard en Goutum. Nu op de cbs Spring in
Heerenveen. Na mijn werkzaamheden als secretaresse hebben mijn man Sipke
en ik twee kinderen mogen krijgen. Lisa ondertussen 27, samenwonend en
werkzaam als leerkracht en Henk 24, thuiswonend en werkzaam bij een
jachtwerf. In hun kinderjaren was ik gastouder en heb ik de opleiding
onderwijsassistente gevolgd.
Naast mijn werk en gezin hou ik er veel van om buiten te zijn. Wandelen,
tennissen en zomers met ons zeilbootje er op uit zijn favoriete bezigheden.
Ik hoop dat ook mede door mijn inzet elk kind op de Finne de aandacht en zorg
krijgt waarop hij of zij recht heeft en met veel plezier naar school gaat. Ik kijk er
naar uit u (weer) te ontmoeten.
Hartelijke groet, Hennie

