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Nieuwsbrief september
- 19 uur Ouderavond
(VO en eindtoets) 7/8
- 20 uur OR-vergadering
Opendag
- Luizenpluis
- GGD groep 7
- Schoolontbijt
- Herdenking
Soarremoarre groep 8
Sint Maarten
- Start Atelierronde 1
- Leesbevordering
- Schoonmaakavond
Week v/d mediawijsheid groep 7/8
16 uur MR-vergadering
Nieuwsbrief december
Sinterklaasviering
Ouderinloop/oudercafé

Freonen
Echte freonen, sa’t wy binne,
dogge echte freone-dingen.
We prate yn geheimtaal
dy’t wy sels betinke.
En gauris dogge we mei opsetsin
fan alles wat net mei.
Lykas krûpe lâns it buordsje:
Tagong, dat is hjir ferbean!
Of ticht by hûs ferdwale,
dat bart hast elke dei.
We hawwe ek in beamhut
wêr’t net ien ús steure sil.

Dêr sjonge we as in kraai sa falsk,
dat ’t sear docht oan de earen.
Of we lizze samar stil
langút yn it gers.
Ferhaaltsje lêze, filmkes sjen,
dêr ’t we yn ferdwine, en
we komme net werom.
Oant ien ús mist, of ropt.
Alles kinne, doare wy.
Myn freonen, ik.
En do?
Gedicht: Kate Schlingemann

De tijd vliegt voorbij! We hebben de herfstvakantie al weer gehad en kijken toe
naar de herfst en winter. Met allemaal mooie projecten en vieringen in het
verschiet. In deze nieuwsbrief weer allemaal nieuwtjes en mededelingen voor
de komende maand.
In Trefwoord hebben we het over het thema ‘Dromen’. Over dromen met je
ogen open, over visioenen en toekomstdromen en over de vraag hoe dromen
de mens sterker kunnen maken. Uit de Bijbelverhalen komen de dromen van
Jesaja aan bod (Jesaja).
Team CBS de Finne
Oudergesprekken en App
Vanuit de startgesprekken hebben we met ouders afspraken gemaakt over hoe
we dit jaar contact houden. Daaromheen kunnen we altijd een afspraak
maken om de ontwikkeling of belangrijke zaken omtrent uw zoon/dochter te
bespreken. Dan horen we dat graag van u!
Eerder hebben wij u geïnformeerd over de ouderapp ‘Parro’.
In de komende week ontvangt u een brief en vervolgens een
mail met meer informatie!
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Jort
10 jaar
Louw
9 jaar
Wynanne
10 jaar
Maaike Roskammer
7 jaar
Aron
8 jaar
Syb
11 jaar
Pier
10 jaar
Leonie
6 jaar
Anouk
8 jaar
Juf Sanne
Hieke
9 jaar
Tsjerk
8 jaar

Website
Op onze website vindt u alle achtergrondinformatie van school. U vindt hier ook
de schoolgids van dit schooljaar, ons jaarplan (schooldoelen) en jaarverslag
van afgelopen schooljaar. Ook vindt u hier altijd de nieuwsbrieven terug en
meer informatie over MR, OR, verlof, etc.
Ook een link naar de bibliotheek kan u en de kinderen
helpen om gericht boeken te zoeken en mogelijk te
vinden!
Kijkt u maar eens op: www.definne-aldeboarn.nl
Snuffellessen aan de Heerenveense sportwereld
Heel veel Heerenveense sportaanbieders bieden in de periode 5 t/m 19 nov.
unieke sportsnuffellessen aan waar uw kind gratis aan kan deelnemen.
Het overzicht van alle lessen kunt u eenvoudig bereiken via onderstaande link,
en het aanmelden is net zo gemakkelijk! Meer informatie en aanmelden?
Ga naar: https://scorenvoorgezondheidheerenveen.nl/sportsnuffellessen

Schoenmaatjes
Afgelopen week
heeft u de flyer
gekregen met
meer informatie
en de start van
actie Schoenmaatjes.
Voor de herfstvakantie
hebben we namens de
OR/AC een toelichting
gegeven. Er is een wijziging in
de uiterlijke inleverdatum: dit
is donderdag 22 november.
Gitaarlessen in Aldeboarn
Wij zijn benaderd door Martin
de Vries, een gitaarleraar, om
mogelijk te starten met
gitaarlessen buiten schooltijd
aan de kinderen (evt.
volwassenen) in Aldeboarn.
Er is al belangstelling getoond,
maar om de lessen mogelijk
te maken zijn er meer
aanmeldingen nodig.
Heeft uw zoon/dochter
belangstelling voor
gitaarlessen of misschien uzelf
wel? Wij horen het graag van
u voor dinsdag 13 november.
Uit de inventarisatie zal blijken
of dit een vervolg kan krijgen.
Meer informatie vindt u op:
www.gitaarschoolfriesland.nl
Dag van de leerkracht 5/10
Bedankt voor de
mooie verrassing, ‘
namens jullie
ouders, op de
dag van de
leerkracht!!!!!!
Een prachtig,
mooi en
‘heerlijk’ gebaar!

Uit ons jaarplan: ‘de musykympuls!’
We hebben voor dit schooljaar weer een aantal schooldoelen
Gesteld. U kunt deze teruglezen in ons jaarplan (zie website).
Eén van die doelen is de ontwikkeling van ons muziekonderwijs.
Daarvoor hebben we afgelopen jaar een muzieksubsidie
aangevraagd en ontvangen, de zogenoemde muziekimpuls.
Hierdoor hebben we extra mogelijkheden om ons muziekonderwijs te ontwikkelen. We hebben inmiddels een impuls
gedaan in ons instrumentarium en krijgen binnenkort ‘coaching
on the job’ van een muziekdocent. Zij zal inspiratielessen geven in de groepen
en samen met de leerkracht het muziekonderwijs meer
vormgeven met onze methode 123-Zing! Een aantal keer dit
jaar zal zij aanwezig zijn in school en groep. We zijn benieuwd
naar deze muzikale ondersteuning/ontwikkeling!
Schoolontbijt donderdag 8 november
Denkt u om de 3 B’s (bord, beker, bestek)?
Op donderdag 8 november doen wij als school mee aan het
Nationaal Schoolontbijt. Uw kind ontbijt deze ochtend op
school. Wij vragen de kinderen om deze ochtend bord, beker
en bestek mee te nemen (graag voorzien van naam).
Wilt u hen helpen?
Moeten wij rekening houden met het eten van uw zoon/dochter? Dan horen wij
het graag!
In de bijlage zit nog een nieuwsbrief met extra informatie over het Nationaal
Schoolontbijt.
Even voorstellen…
Vanaf 21 november krijgen wij 2 studentes in de school vanuit de opleiding tot
pedagogisch werker. In de volgende nieuwsbrief zullen zij zich aan u voorstellen.
In groep 1/2 maken we kennis met Sanne de Groot en in groep 3/4 maken we
kennis met Sietske van den Hazel. Wij wensen hun een leerzame stage toe!
Ouderbijdrage
Vanuit de ouderraad (OR)/activiteitencommissie (AC) wordt er elk jaar een
vrijwillige ouderbijdrage gevraagd voor extra activiteiten die niet tot het
gewone lesprogramma behoren. Het beheer van deze gelden is in handen van
de OR/AC. De begroting voor dit schooljaar is als volgt:
*
€ 6,50 sinterklaas (groep 1-6) of
€ 6,50 eindproject (groep 7-8)
*
€ 4,leesprojecten (waarvan €1,- voor de bibliotheek op school)
*
€ 5,50 paas-/kerstviering/kerkdienst
*
€ 7,50 extra bijdrage museum/theater
*
€ 7,sport/spelactiviteiten/laatste schooldag
*
€ 2,lief en leed (team, ouders, kinderen, bankkosten)
€ 32,50
Jaarlijks wordt er door de OR/AC een schriftelijke verantwoording van het
voorgaande schooljaar gegeven.
Afsluiting Kinderboekenweek 2018
Wat een grote opkomst tijdens de afsluiting van de Kinderboekenweek!
Wat hing er een gezellige sfeer! U heeft kunnen zien, ervaren en horen wat de
kinderen hebben gedaan en geleerd tijdens de Kinderboekenweek.
De brievenbus zat helemaal met oplossingen van de puzzeltocht die door
school gedaan kon worden. Dit jaar moest er gezocht worden naar gebroken
hartjes met daarop een ‘cijfercode’ in de
verschillende groepen.
Mare Gatsma (groep 1) en Tjitske Bouma (groep 7)
gingen er met de prijs vandoor. Ze hebben een
boekenbon gekregen waar ze zelf een boek mee
konden uitzoeken.

Donderdag 8 nov. 2018 herdenking bij Soarremoarre
Donderdag 8 nov. a.s. worden de slachtoffers van de bij Soarremoarre neergestorte
Wellington op 8 november 1941 herdacht.
Wij nodigen U bij deze van harte uit om deze herdenking bij te wonen.
Het programma is als volgt:
12:45 aankomst in Memorial museum Haagsma, Bordego 2 8495 NS Aldeboarn.
13:00-13:15 toespraak voorzitter; lezen namen slachtoffers door kinderen beide
scholen bij foto’s van de bemanningsleden.
13:20-13:30 toespraken genodigden.
13:30-13:35 gedichten.
13:35-13:45 fotospeurtocht voor de kinderen, genodigden kunnen het museum
bezichtigen.
13:45 vertrek naar monument Soarremoarre.
14:00 start herdenking bij monument:
- leggen van de bloemen, scholen & comité, eventueel anderen.
- Spelen last post
- minuut stilte
- spelen reveille
- Gedichten
- Kinderen lezen daarna gezamenlijk motto van het 75 sqdr RNZAF :
Ake ake kia kaha
(Wês foar iwich en altyd sterk)
14:30 kinderen met begeleiders vertrekken naar school, genodigden worden door voorzitter
in zijn slotwoord uitgenodigd voor koffie/thee in museum Haagsma.

Namens Comité herdenking Soarremoarre,
Tom de Jong, secretaris t.dejong5@chello.nl

