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Wij kijken om…………
Het schooljaar is bijna voorbij! We kijken terug naar alle mooie dingen die we
hebben beleefd en ervaren. We kijken terug naar moeilijke momenten die we
hebben gekend. We reizen met elkaar door een schooljaar heen. Onderwijs
brengt mensen samen! We delen, ervaren en bieden mogelijkheden naar onze
kinderen. Wij zien ze ontwikkelen en veranderen!
Wij kijken ook terug op een schoolloopbaan. Een groep 8 die terugblikt op de
jaren de Finne en we hopen dat ze met een goed gevoel terug kunnen kijken.
Ook de drie personeelsleden op school die hun carrière vervolgen op een
nieuwe school kijken terug. Een dankjewel en goede wens voor jullie allemaal!
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Contactweken
Aan het begin van het
schooljaar hebben wij in het
startgesprek besproken
wanneer er contact met de
leerkrachten is of kan zijn.
Mocht u behoefte hebben
aan een gesprek dan kunt u
dit altijd aangeven bij de
leerkracht.
Groepswissel
Op dinsdag 9 juli gaan de
groepen voor het komende
schooljaar alvast
kennismaken. Ze zullen met
de (mogelijk nieuwe)
leerkracht en groep praten
over het nieuwe schooljaar.
Parro
We delen meer en meer
via Parro. Mocht u een
koppelcode willen ontvangen
dan kunt u deze aanvragen
bij de leerkrachten. Soms
worden berichtjes later
gelezen omdat de
‘announcements’ uitstaan of
via de mail binnenkomen.
Houdt u hier rekening mee?
U kunt dit via instellingen zelf
aanpassen naar wens.

Wij kijken vooruit………..
Maar we kijken ook al vooruit naar het komende schooljaar. Alle projecten en
activiteiten die we kennen, nieuwe leerkrachten, nieuwe groep, etc.
We zetten de reis voort!
We willen jullie een hele mooie zomervakantie toewensen!
Team CBS de Finne
Bedankt!
Ontzettend bedankt ouders voor jullie inzet
afgelopen schooljaar! In de klussen,
schoonmaken, klassenouders, vervoer,
begeleiding, OC/MR, lezen, ateliers,
computerhulp, luizenpluis, bibliotheek en
projecten in wat voor vorm dan ook.
Mooi dat we met elkaar onderwijs maken!
Ook willen we naast de ouders, alle andere
mensen bedanken die op wat voor manier
dan ook een bijdrage hebben geleverd aan
het onderwijs bij ons op de Finne afgelopen
schooljaar: we denken aan Saapke v/d Wal,
Richtsje de Goede, Marianne Hetebrij,
Tijmen Krikke, ds. Piet Rozeboom en alle anderen die ondersteuning hebben
gegeven. Super bedankt allemaal!
Laatste schooldag 2019!
Vrijdag 12 juli willen wij graag onze laatste schooldag feestelijk met elkaar
afsluiten!
We starten de dag om 8.30 uur op het schoolplein, met een ontbijt.
Dus ’s ochtends hoeven de kinderen thuis niet te eten. Ook krijgen de kinderen
tussendoor drinken en iets lekkers: een tas meenemen is dus niet nodig.
Rond 11.45 uur nemen we achter school afscheid van groep 8, juf Baukje en
meester Jehannes. Alle ouders zijn hierbij van harte welkom!
Om 12 uur mag iedereen naar huis en is er
voor iedereen de gelegenheid om een hand
te geven aan juf Baukje en meester Jehannes.
De kinderen mogen verkleed komen.
Wij hopen op een mooie en gezellige laatste
schooldag!
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Juf Simona
Tjerk Sonneveld 7 jaar
Krisztina
13 jaar
Henry
8 jaar
Hans
11 jaar
Johannes
8 jaar
Isa v.d. Meer 9 jaar
Aukje
12 jaar
David
5 jaar
Arjen en Jelmer 6 jaar
Thomas Bouma 10 jaar
Mare
5 jaar
Juf Willemke
Tjitske
11 jaar
Rixt
10 jaar
Brecht
6 jaar
Sterre
5 jaar
Aise
9 jaar
Juf Marianne

Ouderbijdrage schoolreisje
Inmiddels zijn de meeste
bijdragen voor het
schoolreisje binnen.
Deze bijdrage doen wij los
van de vrijwillige
ouderbijdrage. Dit heeft te
maken met de mogelijke
aanvraag van ouders in de
ondersteuning voor het
betalen. Voor het schoolreisje
en activiteiten kunnen ouders
een beroep doen op Stichting
Leergeld wanneer financiële
mogelijkheden ontoereikend
zijn, dat is bij de vrijwillige
ouderbijdrage niet mogelijk.
Nieuw speeltoestel!
Heeft u ons nieuwe
speeltoestel al gezien?

Nieuws uit het team
Onderaan deze nieuwsbrief vindt u de verdeling van leerkrachten
over de groepen voor het komende schooljaar.
Een enkele toelichting:
- Na het zwangerschapsverlof van juf Marjolein zal zij op woensdag
ouderschapsverlof opnemen. Onder voorbehoud kunnen we dan juf Marianne
en juf Leandra op woensdag van groep laten veranderen.
- Juf Sanne neemt in het komende jaar meer ambulante taken op zich. We
denken aan de plusgroep, werkdrukverlichting naar leerkrachten, invulling van
taken (zoals projecten/activiteiten), vervanging en coördinerende taken.
- Aangaande de vacature directeur ontvangt u een extra bijlage vanuit PCBO
Leeuwarden e.o. met informatie en de invulling per 1 augustus 2019
- Juf Yolanda had als vaste school de Finne vanuit de invalpool. Mocht er geen
inval nodig zijn binnen PCBO Leeuwarden e.o. dan was zij op de Finne
aanwezig. Juf Leandra neemt dit plekje volgend schooljaar over. We willen juf
Yolanda bedanken voor haar inzet, betrokkenheid en ondersteuning naar het
team en kinderen! Het zijn van een ‘vaste’ school heeft jou en ons als team
goed gedaan. Veel succes op je nieuwe school!
Even voorstellen (1)
Mijn naam is Liesbeth Scheepsma en vanaf komend schooljaar ga ik lesgeven
aan groep 5/6 op de Finne in Aldeboarn. Ik zal me even voorstellen zodat jullie
me beter leren kennen. Ik ben geboren in het pittoreske Swichum, een klein
dorpje tussen Wirdum en Wijtgaard. Op dit moment woon ik samen met mijn
vriend in Leeuwarden.
In mijn vrije tijd doe ik aan sport. Ik zit op voetbal en ik ben graag buiten. Verder
lees ik vaak en houd ik van reizen. Ik ben twee keer voor langere tijd in het
buitenland geweest. Zo heb ik 4 maanden vrijwilligerswerk gedaan in Argentinië
en heb ik lesgeven in Zuid-Afrika.
Twee jaar geleden ben ik afgestuurd aan de PABO
op Stenden. Sindsdien heb ik binnen het basisonderwijs gewerkt bij de vereniging PCBO. De
afgelopen twee jaar studeerde ik onderwijswetenschappen. Deze master heb ik zo goed als afgerond.
Ik heb nu veel zin om aan het werk te gaan binnen
het basisonderwijs. Ik vind het belangrijk dat kinderen
met plezier naar school gaan en het beste uit zichzelf
halen. Ik hoop groep 5/6 hier aanstaand schooljaar
voor te motiveren!
Tot snel!

Vriendelijke groet, Juf Liesbeth

Even voorstellen (2)
Beste ouders en kinderen,
Mijn naam is Leandra Bos. Ik ben 22 jaar en ik woon in Leeuwarden. Ik speel bij
het Pasveerkorps in Leeuwarden. Muziek maken, ook met kinderen, vind ik erg
leuk. Daarnaast onderneem ik graag leuke dingen met vrienden, lees ik veel en
doe ik graag spelletjes. In 2017 ben ik afgestudeerd aan de opleiding HBO
Pedagogiek. Daarna ben ik begonnen aan de opleiding Pabo Verkort.
Als startende leerkracht lijkt het me een mooie uitdaging om aan
de slag te gaan op de Finne. Ik vind het belangrijk dat kinderen
zichzelf kunnen zijn en in een vertrouwd klimaat aan hun
ontwikkeling kunnen werken. Tijdens mijn bezoek aan de Finne
heb ik een prettige, open sfeer ervaren, waarin ik me snel thuis
zal voelen. Ik kijk ernaar uit om na de vakantie bij en met jullie
aan het werk te mogen gaan!
Groeten, Juf Leandra

Vakantierooster en vrije dagen 2019-2020
Hieronder het vakantierooster en vrije dagen voor het schooljaar 2019-2020.
Extra vrije dagen
(Gondelvaart)

29 en 30 augustus (leerlingen zijn vrij i.v.m. de
Gondelvaart). Op 29 augustus heeft het
team een studiedag gepland.

Herfstvakantie

21 oktober t/m 25 oktober

Kerstvakantie

23 december t/m 3 januari

Voorjaarsvakantie

17 t/m 21 februari

Studiedag PCBO

Maandag 24 februari (leerlingen vrij)

Goede Vrijdag –
Paasmaandag

Vrijdag 10 april en maandag 13 april

Meivakantie

27 april t/m 5 mei (anderhalve week)

Hemelvaartsdag en
vrije dag

Donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei

Pinkstermaandag en
studiedag team

Maandag 1 juni en dinsdag 2 juni (leerlingen
vrij)

Zomervakantie

6 juli t/m 14 augustus

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Groep 1/2

Juf Nelleke

Juf Nelleke

Juf Nelleke

Juf Josette

Juf Josette

Groep 3/4

Juf Marianne

Juf Marianne

Juf Leandra
(tot 28/11)
Juf Marianne
(onder
voorbehoud)

Juf Leandra
(tot 28/11)

Juf Leandra
(tot 28/11)

Juf Marjolein

Juf Marjolein

Groep 5/6

Juf Sanne

Juf Liesbeth

Juf Liesbeth

Juf Liesbeth

Juf Liesbeth

Groep 7/8

Juf Willemke

Juf Willemke

Juf Marianne
(tot 28/11)

Juf Willemke

Juf Willemke

X

X
X

X

Directie
(zie bijlage)
IB

X

X

Juf Leandra
(onder
voorbehoud)
X

X

X

X

Onderwijsassistent
Ambulant (met
lesgevende taak)

Juf Ynke

Juf Ynke

X

Juf Simona
(dag onder
voorbehoud)
X

X

Juf Sanne

X

Juf Sanne

X

VakantieBieb
Het zomercadeautje van de Bibliotheek. Lekker lezen in de vakantie? Met de VakantieBieb neem je de leukste en
mooiste e-books overal mee naartoe. Download de app op je mobiel of tablet in de App Store of via Google Play.
Je kunt de e-books lezen tot en met 31 augustus. Veel leesplezier!

Om de VakantieBieb-app te gebruiken heb je minimaal iOS 10 of Android 4.4+ nodig.
Kies! Aankondiging van de GGD
Wat is KIES? KIES is een spel en praatgroep voor kinderen van gescheiden ouders van groep 4 tot en met groep 8.
Tijdens KIES leren de kinderen samen met hun leeftijdsgenoten door middel van spel, toneel, praten, tekenen en
schrijven om beter om te gaan met de soms verwarrende situatie waarin zij verkeren. Ze leren hun gevoelens beter
te begrijpen en verwerken. Ze zien en horen dat ze niet alleen zijn in wat ze denken en voelen. De kinderen kunnen
elkaar advies en tips geven over hoe ze om kunnen gaan met bepaalde situaties. Meer informatie over KIES vindt u
op kiesvoorhetkind.nl of in de bijlage!

