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Moederdag
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oudercafé
- Leesbevordering
- Koningsspelen gr. 5-8
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Start leerlingvolgsysteemtoetsen
Hemelvaartsdag (vrije
dag)
Extra vrije dag
Nieuwsbrief juni
2e Pinksterdag (vrije
dag)
Extra vrije dag
(studiedag team)
OC-vergadering 20 uur

Incasso ouderbijdrage (2e
termijn)
Rond half mei zal de tweede
termijn ouderbijdrage (€ 16,25
per leerling) worden
geïncasseerd. Voor leerlingen
die gedurende het schooljaar
zijn 'ingestroomd', zal ook de
ouderbijdrage, naar rato,
worden geïncasseerd.
Uiteraard alléén wanneer
hiervoor een machtiging is
afgegeven, anders ontvangt
u een factuur per mail.
Alvast bedankt,
Oudercommissie De Finne

Doen
Wij ‘doen’ veel, kinderen ‘doen’ veel. Doen is het thema de komende weken in
Trefwoord. Door actief mee te doen, door veel dingen te doen krijgen we de
kans om te leren, want ‘al doende’ leer je ook. Het is dan ook nog extra
belangrijk in de vorming, dat we leren om te reflecteren op wat we doen. Jezelf
vragen te stellen op je daden en dat van anderen. Waarom doen mensen wat
ze doen? Wat moeten we met daden die zinloos lijken? We leren dat er
meerdere antwoorden mogelijk zijn. In ieder geval leren en groeien we als mens
van de dingen die we doen.
We lezen daarbij de verhalen over Simson.
Hij ontpopte zich al snel als een opvallend daadkrachtige doener. Deze rol kreeg hij ook bij de
geboorte om later bijzondere daden te verrichten.
Uit toewijding, gedrevenheid en liefde komen deze
daden, die soms ook onbegrijpelijk zijn. Uiteindelijk
kennen de verantwoordelijkheden van de daden
voor Simson geen happy end.

Ouderinloop-oudercafé
Op dinsdag 14 mei organiseren we weer een ouderinloop
en oudercafé. Van 8.15-8.30 uur kunt u een kijkje nemen in
de groepen met uw zoon/dochter.

Graag tot dan!!!

Vanaf 8.30 uur staat er een bakje koffie/thee klaar
in het oudercafé. Het onderwerp is dit keer
leesbevordering. Enkele kinderen uit de groepen
3/4, 5/6 en 7/8 presenteren enkele onderwerpen
die zij dit jaar hebben gezien/geleerd tijdens de
lessen leesbevordering. Marloes Landman
(bibliotheek) zal ondersteunen en toelichting
geven op de gegeven activiteiten. Het oudercafé
duurt tot 9.00 uur.

Inloopspreekuur GGD
In dit schooljaar organiseren we regelmatig een inloopspreekuur van de GGD
op school. 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 9 mei van 8.30-9.30 uur.
Bettine zit in de directiekamer.
Contactgegevens Bettine Kuipers:
b.kuipers@ggdfryslan.nl of 088-2299861
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Nieuws uit het team
* Vanaf vrijdag 21 juni is Marjolein met zwangerschapsverlof. Zij wordt dan tot de
zomervakantie vervangen door Marianne in groep 5/6. De extra dagen van
Marjolein of Marianne (groep 3/4) worden in de laatste weken door Yolanda
opgevangen.
Voor de periode na de zomervakantie kijken we nog naar het vervolg in de
invulling van het zwangerschapsverlof van Marjolein.
* Baukje heeft de afgelopen periode gekeken naar de mogelijkheden van
mobiliteit naar een andere school binnen PCBO Leeuwarden e.o. Na 15 jaar op
CBS de Finne te hebben gewerkt heeft zij aangegeven om op een andere
school verder te ontwikkelen en haar ervaringen van hier weer mee te nemen.
Per volgend schooljaar gaat zij werken op de Koningin Wilhelminaschool in
Leeuwarden. Een mooie en nieuwe uitdaging voor haar!
In de komende periode gaan we samen met PCBO Leeuwarden e.o. kijken
naar de invulling van deze vacature en de groepsverdeling voor volgend jaar
onder de leerkrachten. We hopen u daar zo spoedig mogelijk een antwoord op
te kunnen geven.
Koningsspelen groep 1-4
Vrijdag 17 mei: Middels freerunnen kunnen de kinderen van de groepen 1 t/m 4
lekker bewegen in het gymnastieklokaal bij Boarne. De groepen 3 en 4 gaan
van 11.00 uur tot 11.30 uur en de kinderen van de groepen 1 en 2 gaan
freerunnen van 11.30 uur tot 12.00 uur.

Schooldammen
Op zaterdag
13 april is het
team van de
Finne 3e
geworden bij
de halve
finale van het
NK schooldammen.

De kleuterouders mogen hun kind dus die ochtend om 12.00 uur ophalen uit het
gymnastieklokaal bij de Boarne.

Lokwinske!

Steeds meer kinderen ontvangen de CultuurCreditcard (deze krijgen de
kinderen deze week mee vanuit school). Niet ontvangen? Geen zorgen! Ook
zonder creditcard heb je recht op PCB. Hoe werkt dat nu? Je kiest een
cultuuraanbieder uit waar je lessen wilt volgen, meldt je aan en vertelt de
aanbieder dat je graag gebruik wilt maken van het PCB. De aanbieder neemt
dan contact met ons op en regelt het verder allemaal voor jou. Op de website
van Ateliers Majeur vind je een overzicht met heel veel verschillende cursussen
en lees je meer over de voorwaarden. Is het lestarief nog steeds te hoog?
Neem dan contact op met het Jeugdcultuurfonds en/of Stichting Leergeld.

Op zaterdag 25 mei gaan ze
meedoen aan de finale van
het Nederlands Kampioenschap schooldammen.
Heel veel succes jongens en
begeleiding!

Vanuit Ateliers Majeur: Persoonlijk Cultuurbudget
Jij hebt recht op PCB! Sinds 1 september 2018 is er een
persoonlijk cultuurbudget (PCB) voor iedereen tot 18 jaar
in de gemeente Heerenveen! Dit budget is voor jou
persoonlijk en bedoeld om in jouw eerste twee lesjaren
de financiële drempel voor het volgen van lessen en
cursussen iets te verlagen.

Want: iedereen kan en mag meeculturen via Ateliers Majeur!
Trimloop “De Lus van Akkrum”
Woensdagavond 5 juni a.s. wordt voor de 36e keer de traditionele trimloop “De
Lus van Akkrum” georganiseerd!
Waar: Start 19.00 uur bij de Sporthal
Wat:
De afstanden zijn 12 km (hardlopen en wandelen) en 7 km (wandelen)
Na afloop een mooie herinneringsmedaille
Wie:
Voor iedereen!!
Kosten: Bij digitale voorinschrijving: t/m 14 jaar € 2,50, 15 jaar en ouder € 6,Inschrijven op de avond zelf in de sprothal: t/m 14 jaar € 3.50,
15 jaar en ouder € 7.00
Hoe:
Digitaal inschrijven en betalen vanaf 1 mei via de website
www.lusvanakkrum.nl of op de avond zelf in de sporthal, vanaf 17.30 uur
Zie:
www.lusvanakkrum.nl
Jij doet toch ook weer mee!!

Ons adoptiekind Ifra Sow
Elk jaar zamelen we geld in voor ons adoptiekind Ifra Sow. Onlangs ontvingen wij nieuwe informatie over Ifra en
zijn leefomstandigheden.

