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- Nieuwsbrief oktober
- Start verkeersproject
- 16 uur MR-vergadering
3/10 Start Kinderboekenweek ‘Kom erbij’
5/10 Dag van de leerkracht
6/10 Tuinklusochtend
9/10 Leesbevordering
11/10 Oudercafé: Presentaties
Kinderboekenweek
16.00-17.00 uur !!inloop!!
22/10 – 26/10 Herfstvakantie
29/10 - Deze week luizenpluis
5/11 - 19 uur Ouderavond
(VO en eindtoets) gr. 8
- 20 uur OR-vergadering
6/11 Opendag
8/11 - Schoolontbijt
- Herdenking
Soarremoarre groep 7/8
11/11 Sint Maarten
13/11 Start Atelierronde 1

Wurdsnack
Ik ha in taleknobbel
In hiele grutte bobbel
Dêr sitte in bulte talen yn
Ingelsk, Frânsk, Dútsk en Latyn

Mei in biscuit of piece of cake
Yt ien kear wyks pomme frites mei steak
Paella of basmatirys
Lasagne, schnitzel en in quiche

Nederlânsk en Frysk foar letter
En myn Spaansk wurdt ek al better
Al dy talen yn de holle
Soesto ek sa’n knobbel wolle?

Nim noch in Fryske snack
In stikje koeke, net sa gek
It is hiel simpel en gewoan
No lekker ite en oant moarn!

Nim dan nei skoalle eltse dei
Bôle mei meartalen mei
Ien mei cheese en ien mei ham
In croissant of bun mei sjem

O tink derom, I almost forgot
Sa’n talebult giet noait wer fuort
Gedicht: Sigrid Kingma

En ast dy knobbel hiel gau wolst
In ciabatta mei rauwkost
Moarns in bakje Ostfriezentee
Middeis lekker oan de Earl Grey

In de afgelopen weken is het Taalplan Frysk gepresenteerd, misschien heeft u
iets gelezen in de pers. Het gedicht hierboven werd daar meegegeven.
Hieronder allemaal nieuwtjes en mededelingen voor de komende maand.
We hebben met elkaar de start weer kunnen maken. Het begint al snel weer te
wennen op school. Middenin de gouden weken is daar ook nog zeker even tijd
en ruimte voor. De eerste projecten en thema’s zijn al voorbij gekomen, ook in
oktober komen er enkele langs: de Kinderboekenweek met het thema ‘Kom
erbij’ en op het plein een verkeerskar met materialen die we kunnen gebruiken
in onze verkeerslessen. Dan komt ook de herfstvakantie al weer in het zicht, de
tijd vliegt voorbij…………
Team CBS de Finne
Oudergesprekken en App
Met alle ouders hebben we startgesprekken gehad.
Wij kijken terug op goede gesprekken waarin wij afspraken
en verwachtingen over het komende schooljaar hebben
kunnen bespreken.
Eerder hebben wij u geïnformeerd over de ouderapp ‘Parro’. Na de
herfstvakantie gaan we de app aan u introduceren!
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Lieuwe
Zsofi
Mieke
Jenthe
Yfke
Lars
Frea

5 jaar
8 jaar
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11 jaar
5 jaar
5 jaar

Correctie datum ouderhulplijst
De Koningsspelen staan goed
op de jaarplanning en zijn op
vrijdag 12 april 2019!

Nijntje beweegdiploma
Groep 1/2 is fanatiek gestart met het volgen van het Nijntje beweegdiploma op dinsdagmiddag in de gymzaal. Wat fijn dat ouders
ondersteunen door de kinderen uit de kleedkamer te halen en dat
we daar allemaal kunnen zijn!

Verkeer rondom school
Wij vragen kinderen en ouders goed te denken om de
veiligheid rond de school, blijf goed om elkaar denken!
Waar mogelijk vragen wij om zoveel mogelijk van de fiets
gebruik te maken om de autodrukte in de straat tegen te
gaan en natuurlijk voor het milieu………
Parkeert u de auto niet voor de oprit van de bewoners in de straat?

Oproep uit de ouderraad!
Wij zoeken een nieuwe
voorzitter voor onze ouderraad/ activiteitencommissie!
Lijkt het je leuk om onze
commissie te ondersteunen en mee aan
te sturen! We horen
het graag! Meer
informatie bij Jehannes
Bokma of Alwin Sixma
(voorzitter OR).
Nieuws uit groep 1/2
Groep 1 en 2 gaan
donderdagochtend 4 oktober
a.s. naar de boerderij van de
familie Breeuwsma.
Kinderboekenweek, dierendag
en de Dutch
Agrifood Week
vallen tijdens dit
bezoekje samen.
Samen met de
begeleiders en
de familie Breeuwsma hopen
we er een leerzaam en
gezellig uitje van te maken!
Ateliers
In november willen wij graag
weer de ateliers organiseren.
Drie keer een moment waar
kinderen hun talenten kunnen
en mogen ontdekken en
verder ontwikkelen. Wij
zoeken nog een aantal
ouders die hierbij kunnen
ondersteunen op enkele
dinsdagmiddagen. Hulp
gezocht voor dinsdagmiddag
13, 20 en 27 november, van
12.30 tot 14.30 uur.
Graag horen wij
van u, zodat wij de
ateliers kunnen
realiseren!
Verkeersproject
Week 42, van 15
t/m 19 oktober,
zal in het teken
staan van verkeer.
We hebben hiervoor een
verkeerskar aangevraagd bij
Veilig Verkeer NL. In de
groepen zullen activiteiten
worden gedaan met de
materialen uit de kar. Op
deze manier doen de kinderen spelenderwijs ervaring op
met het verkeer. We hopen
op een leerzame week!

Privacy
Per 25 mei 2018 geldt de wet AVG. In de schoolgids hebben we
omschreven hoe wij omgaan met de privacy bij ons op school.
(schoolgids)
Tevens kunt u op de website van PCBO Leeuwarden e.o.
verschillende documenten lezen over het Privacyreglement,
het beleidsplan Privacy en de procedure meldplicht Datalek.
(www.pcboleeuwarden.nl)
Gouden Weken
De eerste periode van het schooljaar staat in het teken van de Gouden
weken. Tijdens deze weken besteden wij extra aandacht aan de
groepsvorming. Om een gezellige, sociale groep te creëren is het vanaf dag 1
belangrijk om veel gezamenlijke activiteiten die de groepsvorming stimuleren te
organiseren en veel aandacht besteden aan de 10 goudenregels van de Finne.
De 10 gouden gedragsregels
- We zijn vriendelijk tegen elkaar en noemen elkaar bij de voornaam.
- We bedreigen elkaar niet en doen elkaar geen pijn.
- We blijven van elkaars spullen af.
- We zeggen geen lelijke dingen over elkaar.
- We luisteren naar elkaar en accepteren elkaar zoals we zijn.
- We lachen elkaar niet uit.
- We zijn eerlijk en doen eerlijk tegen elkaar.
- We sluiten andere kinderen niet buiten.
- Word je gepest, praat er direct over met je juf of meester.
- Als we zien dat een kind gepest wordt vertellen we dit, dat is geen klikken!
Meer muziek in de klas
Op donderdag 20 september waren de kinderen van groep 5 en 6 uitgenodigd
voor de ondertekening van het convenant Meer muziek in de klas (provincie
Fryslân). Tijdens een muzikale bijeenkomst hebben meerdere mensen getekend
voor Meer muziek in de klas en ook koningin Máxima was hierbij aanwezig.
Bernice, Machteld, Marijke en Ina bedankt voor het rijden!

Even voorstellen…
Mijn naam is Pieter Jan Schoemaker. Inmiddels alweer 21 jaar en
momenteel studeer ik aan de NHL Stenden Hogeschool in
Leeuwarden. Hier volg ik de opleiding Pabo. Nu ben ik een
3e jaars student en kom stagelopen op CBS de Finne, dit
schooljaar in groep 5/6. Mijn stagedagen zijn op maandag en
dinsdag. Jullie zullen mij dan ook regelmatig tegenkomen op
school. De hobby’s die mij bezig houden zijn met name voetbal
en zingen in het NHL Stenden koor. Daarnaast heb ik ook nog
iets wat je bijna als hobby kunt noemen: vergaderen. Want in
welke organisatie of commissie ben ik niet van de partij. Zo doe
ik veel dingen in het dorp Nij Beets, het dorp waar ik woon. Denk
hierbij aan Scheidsrechter, Trainer, Spelweek, Jeugdfûgelwacht,
Stratenvolleybal. In Leeuwarden ben ik ook erg actief, zo zit ik bijvoorbeeld in de
Studentenraad, Opleidingscommissie, Studie Startweek commissie en nog veel
meer. Tot slot wil ik laten weten dat ik er erg naar uit kijk om er met iedereen
een leuk jaar van te maken!
Ouderhulp bij klussen en schoonmaken
In de bijlage van de mail bij deze nieuwsbrief vindt u een overzicht met de
indeling van de ouderhulp bij de klus- en schoonmaakmomenten van school.
We hebben het overzicht zorgvuldig proberen op te stellen. Gezinnen die de
ouderhulplijst nog niet hebben ingeleverd hebben wij zelf ingedeeld.

Presentatiemiddag en boekenruil
Kinderboekenweek: Kom erbij!
Kom je ook?
Van 3 tot en met 14 oktober is het weer Kinderboekenweek.
Het thema is dan:

‘Kom erbij!’
Presentatiemiddag
Op school besteden wij hier uiteraard aandacht aan.
Op donderdag 11 oktober willen wij u graag uitnodigen samen met uw kind(eren)
voor een presentatiemiddag. Deze middag is van 16.00 – 17.00 uur (een uur inloop!!!!)
Alles wat de kinderen gemaakt hebben op school tijdens de Kinderboekenweek kunt
u bewonderen. Alle leerlingen zijn welkom onder leiding van hun ouders.
LET OP! In de school zullen gebroken hartjes met een cijfer erop verstopt zijn. Deze
hartjes passen qua kleuren bij elkaar en vormen samen een code. Wie kan de code
kraken en gaat er vandoor met de prijs?

Boekenruil
U herkent het vast wel. In de boekenkast staan
mooie boeken, maar sommige staan daar maar en
worden al een tijdje niet meer gelezen. Uw kind is
er misschien te oud voor geworden of heeft het al
heel vaak gelezen. Zo’n boek blijft meestal in de
kast staan zonder dat er nog iemand naar omkijkt.
Dat vinden wij jammer. Daar kan je nog wel iemand
anders blij mee maken. Om dat mogelijk te maken
organiseren wij een kinderboekenruil, waar
kinderen onderling hun boek met elkaar mogen
ruilen. Dit kan op deze middag in het speellokaal.
Graag zien we u op 11 oktober! Ook pakes, beppes, broers, zussen en andere
belangstellenden zijn van harte welkom! Kom erbij!

Team CBS de Finne Aldeboarn

