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Dromen
We dromen allemaal wel eens: mooie dromen, akelige dromen, verdrietige
dromen, ze kunnen allemaal voorbij komen. Ook kunnen we soms zo heerlijk
wegdromen in gedachten. Een moment om samen verder te dromen is er op
zondag 17 maart bij de schoolkerkdienst! Wij zien jullie graag allemaal!
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Mellody
9 jaar
Juf Nelleke
Elisa
4 jaar
Juf Ynke van der Wal
Gerben
10 jaar
Jesse
10 jaar
Sjoerd
12 jaar
Precious
8 jaar
Annabel
7 jaar

Het team van CBS de Finne
staakt op vrijdag 15 maart
niet. De school is gewoon
open.
Lees meer op pagina 2.

Zondag 17 maart 2019

Dromen
Stap uit je bed, aankleden is
niet nodig, maar kom gezellig
in je pyjama, onesie of lekker
zittende kleding naar de kerk.
Vanaf 9:30 uur zijn jullie van
harte welkom!
Hier staat een bakje koffie,
thee, limonade en een broodje voor je klaar.
Om 10 uur starten we met de muzikale, anders dan
anders, dienst.
De kinderen zitten bij de ouders in de banken en voor de
jongere broertjes en zusjes is er oppas in het Andringahûs
aanwezig.
Kom allen! Laat je verrassen…... en droom verder……
Team CBS de Finne

Oudercafé donderdag 7 maart 2019: Kwink in de klas!
Annet Orth van Kwintessens en de leerlingen
van groep 5 en 6 willen u graag informeren
over Kwink, onze lesmethode voor sociaalemotioneel leren.
Het oudercafé vindt plaats in het lokaal van groep 5/6,
van 8.30 tot ongeveer 9.00 uur. Komt u ook?

Gezocht: jonge
Heerenveense Helden!
Ken jij jonge Heerenveense
helden die wat jou betreft
een lintje verdienen? Een
kind, jongere of een groep
kinderen uit de gemeente
Heerenveen die iets
bijzonders doen of heeft
gedaan voor een ander.
Het kan van alles zijn:

* Een eenmalige goede daad
SS
zoals het helpen van iemand
die gevallen is of het redden
van een dier
* Een speciale goede doelenactie voor de omgeving,
buurt of straat
* Boodschappen doen of de
hond uitlaten voor oudere
buurman of buurvrouw
Ken jij ze (en ben je zelf
boven de 18 jaar)? Nomineer
je held(en) voor een lintje!
Meld een held
Ga naar:

www.heerenveen.nl/bernelint
sje, lees de voorwaarden en
vul het formulier in.
Kunst Ateliers ronde 4
Cultuureducatie tijdens
schooltijd en cultuureducatie
na schooltijd; ook in de 4e
atelieronde bieden we via
Ateliers Majeur een
inspirerend programma aan.
Een veelkleurig aanbod
waarbij uw kinderen kunnen
proeven van en zich
verdiepen in muziek, theater,
dans, beeldende kunsten,
literatuur of (nieuwe) media.
De kunst-ateliers zijn
toegankelijk voor alle
kinderen uit de buurt.
Deelname aan de kunstateliers is gratis!
Aanbod en opgave via:
https://ateliersmajeur.nl/cursu
ssen/ Inschrijven: graag
uiterlijk vóór 12 maart 2019.

Onderwijsstaking
U hebt vast ergens kunnen lezen
dat het nog steeds onrustig is in
onderwijsland. Dat onderstrepen wij
nog zeker en zullen dit waar
mogelijk ook bespreekbaar blijven
maken. Op dit moment lopen er
nog CAO-onderhandelingen en
naar ons idee is de regering meer
en meer bewust van de
problematiek in onderwijsland.
Om nu (ook met de provinciale
verkiezingen voor de deur) te
staken vinden we op dit moment
minder geschikt. We wachten eerst
de uitkomsten af van het overleg
om op basis daarvan mogelijke
acties verder te bepalen.
Op vrijdag 15 maart is de school open en wordt er op de Finne onderwijs
gegeven!
Binnenkort een spandoek op ons hek!
Daarmee wordt aandacht gevraagd voor pleegzorg. De actie van Jeugdhulp
Friesland en de William Schrikker Groep wordt ondersteund door de gemeente
Heerenveen.
Opgroeien in een gezin; voor de meeste kinderen is dit de normaalste zaak van
de wereld. Maar wat als de problemen in een gezin zo groot zijn dat een kind
(tijdelijk) niet thuis kan wonen? Dan is (tijdelijk) wonen in een pleeggezin vaak
het beste alternatief. In Friesland wonen bijna 850 kinderen in een pleeggezin.
Dat lijkt veel maar toch wordt voor veel andere kinderen een warm gezin
gezocht.
Iedereen kan in principe pleegouder worden. Wat telt is dat u een kind
structuur, warmte en veiligheid kunt bieden. Er zijn verschillende vormen van
pleegzorg. Sommige kinderen wonen zeven dagen in de week bij hun
pleeggezin. Anderen af en toe een weekend of tijdens de vakantie. Dat hangt
af van wat het beste is voor het pleegkind.
Wilt u meer weten?
Op een informatiebijeenkomst delen pleegouders en hulpverleners ervaringen
om u een zo goed mogelijk beeld van pleegzorg te geven. En wat erbij komt
kijken om pleegouder te worden. Om wat voor kinderen het gaat, hoe het
voorbereidingstraject eruit ziet en welke ondersteuning geboden wordt. Op
www.jeugdhulpfriesland.nl/pleegouderworden vindt u meer informatie en kunt
u zich vrijblijvend aanmelden voor een bijeenkomst voor meer informatie.

