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Nieuwsbrief juni
2e Pinksterdag (vrije
dag)
Extra vrije dag
(studiedag team)
> Koningsspelen 5-8
> Presentatie
werkgroep Takomst
Aldeboarn (verdere
informatie in de
Tuorkemjitter)
Vaderdag
OC-vergadering 20 uur
Leesbevordering
Schoonmaakavond
> Rapport 2 mee
> Start zwangerschapsverlof Marjolein
MR-vergadering 19.30
uur
Schoolreisjes groep 1-6
Musical groep 7/8 en
afscheid groep 8
Gastles Kickboksen
groep 5-8
Nieuwsbrief
juli/augustus
Leesbevordering
Schoolreisje groep 7/8

Type-examen
De volgende
kinderen
hebben hun
typediploma
behaald bij Instituut Noord.
Tjitske

Yfke
Lyne

Bogi
Krisztina

Gefeliciteerd meiden met
jullie typediploma!

Onderscheiden
Wat is het mooi dat we ons kunnen onderscheiden van
anderen. We kunnen onszelf als individu onderscheiden
en je persoonlijke identiteit laten zien/ontwikkelen.
Tegelijk herkennen we ook de groepscultuur en
groepsidentiteit. Belangrijk daarbij is dat we goed leren
omgaan met diversiteit en de verschillende identiteiten.
We zijn allemaal wel gelijkwaardig!
In de komende weken onderzoeken we met elkaar hoe mensen zich
onderscheiden van elkaar en welke betekenis dit heeft. Onderscheid kan
helpen om mensen zoveel mogelijk recht te kunnen doen. Maar ook zien en
bespreken we dat het onderscheiden van groepen soms een negatieve
uitwerking kan hebben.
Dit thema vormt zich ook in het Bijbelboek Daniël. In dit Bijbelboek wordt
omschreven dat na de verovering van Jeruzalem (6e eeuw v. Chr.) de Joden
hun joodse namen en joodse cultuur moeten opgeven. Hun identiteit wordt
ontkend en aangetast. Een positieve wending is er als een nieuwe Perzische
heerser ruimte geeft aan de joodse identiteit en Daniël weer wordt gezien.
In dit thema laten we zien hoe we kennismaken, leren van elkaar en verbinding
zoeken, zodat we elkaar waarderen zonder de eigenheid op te geven.
Een prachtig ideaal dat we graag in de maatschappij en wereld terug willen
zien. In ieder geval kunnen we daarin zelf een belangrijke rol spelen en soms als
er dingen om ons heen gebeuren die anders zijn, ook weten wat niet juist is.
We gaan de laatste periode van het schooljaar in. De schoolreisjes, musical van
groep 7/8 en het afscheid van groep 8/meester/juf zal in de komende periode
voorbij komen. Natuurlijk kunnen we alvast kennismaken met de nieuwe
groepen en zullen we de kinderen daarop ook voorbereiden. En dat gaat het
allemaal ook al weer snel……….
Team CBS de Finne
Schooltijd
We hebben begrepen dat er rond 14.30 uur de kinderen wisselend qua tijd naar
buiten komen om naar huis te gaan. We willen graag wat duidelijkheid geven
over deze eindtijd. Alle lessen duren in principe tot 14.30 uur. Wij doen ons best
om deze eindtijd aan te houden en kinderen naar huis te sturen, incidenteel kan
het gebeuren dat we iets later zijn. Daarnaast zien wij dat er na schooltijd
kinderen nog even blijven hangen in de school, samen in gesprek zijn, spullen
opruimen, nog iets bespreken met de leerkracht o.i.d. Mocht het zo
zijn dat u lang op uw kind(eren) moet wachten dan vragen we u de
kinderen daar zelf ook naar te vragen en aan te geven. Mocht dit
structureel gebeuren en wilt u dit bespreken dan kunt u dit bij de
leerkracht(en) van uw kind(eren) aangeven.
Nieuw MR-lid
Via Parro hebben we u geïnformeerd over de beschikbaarheid van Hiltsje
Nijdam om deel te nemen in de MR (Medezeggenschapsraad) van de Finne.
Hierop zijn geen bezwaren binnengekomen.
Daarom kunnen we Hiltsje benoemen in de MR.
Hiltsje je bent van harte welkom om de oudergeleding van de MR te komen
versterken! Bedankt voor je aanmelding en interesse.

Nieuws uit het team
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de
invulling van het zwangerschapsverlof van Marjolein tot de
zomervakantie. Over de invulling voor na de vakantie kunnen we
nu ook informeren.
Leandra Bos zal na de zomervakantie op de Finne starten en de
uren van Marjolein op zich nemen. Leandra is een startende leerkracht en rond
nu de Pabo af. Zij kan zich op de Finne als leerkracht ontwikkelen en hierbij
zullen wij haar ondersteunen. Daarover hebben we een positief en goed
gesprek gevoerd. Van harte welkom Leandra!
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Jens
7 jaar
Jenny
4 jaar
Julia
6 jaar
Noortje
9 jaar
Bente
8 jaar
Siegrid
8 jaar
Jan
5 jaar
Gerrit
9 jaar
Juf Simona
Tjerk Sonneveld 7 jaar
Krisztina
13 jaar
Henry
8 jaar

Schooldammen
Op zaterdag 25 mei heeft het
Finne-team meegedaan aan
het Nederlands Kampioenschap schooldammen in
Heerde. Daar hebben zij een
gedeelde 15e plaats gehaald.
Een hele prestatie en
ervaring!
Bedankt begeleiders en goed
gedaan jongens!

Door het vertrek van Baukje naar een andere school binnen PCBO Leeuwarden
e.o. ontstond er een vacature. Deze is binnen PCBO verspreid onder de
beschikbare kandidaten in de invalpool. Hieruit hebben we na een motivatie
en een gesprek een benoeming kunnen geven aan Liesbeth Scheepsma.
Zij werkt nu 2 jaar in de invalpool en is toe aan een vaste plek als leerkracht in
een team/school. Naast haar werk in de invalpool heeft zij de studie
onderwijswetenschappen gevolgd en Liesbeth zit nu in de afrondende fase.
Ook jij, Liesbeth, bent van harte welkom op de Finne!
In de komende nieuwsbrieven vragen we Leandra en Liesbeth om kort wat
meer over zichzelf te vertellen. Ook als de gelegenheid er is en er meer bekend
is over de verdeling van leerkrachten over de groepen kunnen zij nader kennis
maken met de kinderen. We hopen u tijdig in de komende periode de
verdeling van de leerkrachten over de groepen bekend te kunnen maken.

Help Aldeboarn haar leerlingen uit te zwaaien
Op woensdag 3 juli vindt een bijzondere gebeurtenis plaats.
Op die avond zwaaien we de groepen 8 van Aldeboarn uit.
De gedachte is om de leerlingen gezamenlijk symbolisch als afscheid van de
lagere schooltijd in ons dorp op een gondel uit te laten varen met aan de
oevers van de Boarn familie, vrienden en inwoners van Aldeboarn.
De kinderen zijn in ons dorp opgegroeid en hebben veelal hun basisopleiding
hier genoten. Nu vliegen ze uit naar middelbare scholen buiten Aldeboarn. Een
belangrijk moment in hun leven waar we met dit evenement de speciale
aandacht aan willen geven die het verdient. En hoe kan dat passender dan
met een gondelvaart?
Doet u mee?
Op 3 juli vertrekken we om 18.45 vanaf de Molkfabriek richting het
dorpscentrum. De versierde gondel vaart dan onder begeleiding van feestelijke
muziek met de jongeren het dorp uit. Er wacht daar ook nog een spetterende
verrassing….
Kom naar de Boarn en help de
jongeren op weg. Het zou leuk zijn
als de inwoners voor deze
gelegenheid hun vlag uitsteken.
Omdat het een project van het dorp
is speelt het touw ook een
belangrijke rol. Ouders ‘jagen’ hun
kinderen het dorp uit door de
gondel met het
gemeenschapstouw te trekken.

Let op!!!!

Op dinsdag 11 juni hebben wij een studiedag en zijn de kinderen vrij van school!
Op donderdag 20 juni is er een schoonmaakavond. Bent u ingedeeld? Eerder dit schooljaar hebben
we de planning verstuurd.

