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Start kinderboekenweek
Zaterdag, klusochtend!
Dag van de leraar
Oudercafé 8.20 
Afscheid juf Josette
Herfstvakantie tot 27/10
Start projectweek
verkeer
28/10 Deze week luizenpluis
28/10 OC vergadering
30/10 Groep 3/4 fiets mee
4/11 Week van het
schoolontbijt
5/11 Leesbevordering
6/11 MR vergadering

Onderweg
Altijd zijn we onderweg.
Onderweg naar morgen.
Met de dromen van vandaag,
met geluk en zorgen.
Af een toe een beetje zon,
af en toe wat regen,
want soms is het leven fijn
en soms zit het tegen.
Altijd zijn we onderweg,
zoeken nieuwe wegen.
En we komen elke keer
nieuwe mensen tegen.
Vragen naar de goede weg,
bang om te verdwalen.
Kiezen hoe we verder gaan
en de koers bepalen.
Het leven is een reis.
Een reis langs heel veel wegen.
We reizen samen of alleen.
We weten soms niet goed waarheen,
maar gaan op hoop van zegen.
Kinderboekenweek
Reis mee!
Allemaal instappen! Reis mee met de fietstaxi, de huifkar, de hogesnelheidstrein
of het ruimteschip. De Kinderboekenweek 2019 gaat over voertuigen. Met het
thema Reis mee! gaan we op reis in kinderboeken. Niet de bestemming maar
het vervoer erheen staat centraal.
Ontdek de ruimte met een raket, beleef avonturen op een cruiseschip, verken
een land tijdens een roadtrip, trek rond met een tractor en zeil de wereld rond
op een catamaran.
Met een boek kun je elke reis maken die je wilt, een reis die je leven verrijkt.
Tijdens de Kinderboekenweek 2019 reizen we allemaal. Natuurlijk besteden we
in de groepen ook aandacht aan de kinderboekenweek en vooral aan lezen.
Lezen is namelijk belangrijk voor iedereen. Misschien kunt u thuis deze weken
ook extra aandacht besteden aan lezen.
In de bibliotheek van Heerenveen zijn speciale activiteiten. Kijk ook op
www.bmf.nl. En in Terherne is weer de speciale kinderboekendag op 13 oktober.
Leuk om eens te kijken. Check https://kinderboekendag.nl/
Schoolkerkdienst
Wij kijken terug op een hele mooie schoolkerkdienst, het was goud waard!
Bijzonder hoe we zo met z’n allen de dienst meegedaan hebben.
Laagdrempelig, muziek, spelletjes, mooie verhaal, lekkere cake, maar vooral
samen. Bedankt voor jullie komst en hulp!
Klusochtend 5 oktober
Aanstaande zaterdagochtend 5 oktober is het tuinklusochtend. Er hadden zich
al een aantal ouders aangemeld. Fijn! Vanuit het team is juf Ynke aanwezig.
Mocht u ook nog willen helpen, dat kan altijd! We starten 9.00 uur. Tot dan.

Oudercafé
Op Maandag 14 oktober is er om 8.30 uur Oudercafé. Een mooie mogelijkheid
om eens op reis te gaan in de school. Vanaf 8.20 uur kunt u in de klassen kijken
en uw kind kan u iets laten zien of vertellen.
Om 8.30 uur zullen uit alle groepen een aantal kinderen een korte presentatie
geven. Denkend aan de takenkaart van groep 2, de Kinderboekenweek etc.
Kortom welkom!
Verkeerproject
Op maandag 28 oktober komt er een vrachtwagen van Chauffeursvereniging
Friesland bij ons op school voor lessen over de dode hoek, voor alle groepen.
En op woensdag 30 oktober krijgen alle kinderen diverse lessen aangeboden
door o.a. VVN. Er wordt een remproef op de weg gedaan, er is een simulator
voor de bovenbouw aanwezig en er zijn lessen over en met de fiets. U bent
deze dag van harte welkom om een kijkje te nemen!
-De leerlingen van groep 3 en 4 moeten deze dag een fiets mee naar school
nemen en ook zijn wij nog opzoek naar 1 hulpouder, voor deze groep (graag
melden bij de leerkracht). Het begint om 9 uur.
Nieuws van het team
Juf Josette gaat weg…….nieuwe juf..
Juf Josette heeft vorig jaar al aangegeven graag op een andere school te
willen werken. Niet omdat ze het hier niet naar haar zin heeft, maar voor haar
eigen ontwikkeling na zoveel jaar na tevredenheid in Aldeboarn.
Er is toen al gehoor aan gegeven door haar baan over twee scholen te
verdelen. Josette zou dit jaar in Aldeboarn blijven en ze zou dan eind dit
schooljaar afscheid nemen om op één school te gaan werken. Ook omdat ze
liever drie dagen werkt.
Nu is dit in een stroomversnelling gekomen. Het blijkt dat er onverwachte ruimte
is in Stiens. Toen heeft Josette aangegeven dit te willen doen, zodat ze
inderdaad op één (nieuwe) school werkt en drie dagen. Een kans die ze
eigenlijk niet voorbij wil laten gaan en die we haar natuurlijk ook gunnen.
Uiteraard wilden wij als school en als vereniging wel dat hier op de Finne ook
een goede oplossing. En die is gevonden.
Na de herfstvakantie komt op donderdag en op vrijdag juf Eeke Bosma.
Juf Eeke is voor ons een nieuwe juf. Juf Eeke heeft als zij-instromer een aantal
jaar geleden de pabo gedaan. Ze had daar o.a. specialisatie onderbouw. Na
haar opleiding heeft ze (inval)ervaring in het onderwijs opgedaan en vanuit
haar huidige werk heeft veel ervaring in de zorg en activiteitenbegeleiding.
Ze wil graag een vaste baan in het onderwijs en dit is een mooie kans. Tijdens
onze kennismaking met haar kwam ze erg gemotiveerd over, ze heeft er zin in!
Ze is al twee keer in onze groep 1/2 geweest en komt volgende week nog een
dag. Zo kunnen we haar alvast inwerken. Wij hebben er alle vertrouwen in dat
dit goed komt.
De wissel is dus met de herfstvakantie.
Natuurlijk willen we ook goed afscheid nemen van juf Josette. Dit doen we op
donderdag 17 oktober. Overdag nemen de kinderen feestelijk afscheid van
haar en u bent als ouder om 14.00 uur welkom om haar middels een
bedankhanddruk succes te wensen. Uiteraard staat er dan ook bakje
koffie/thee en iets lekkers klaar om nog even te kletsen en herinneringen te
delen. Iedereen is welkom.

DENKT U OM HET
INLEVEREN VAN
UW
HULPOUDERLIJST?

Stagiaires
De Finne heeft dit jaar ook een aantal stagiaires. Dat is mooi, want we willen
graag onze collega’s van de toekomst opleiden. Bovendien is het voor
iedereen leerzaam. Welkom!
In groep 1/2 komt juf Sigrid (onderwijsassistent), in groep 3/4 komt juf Renate
(pabo) en in groep 5/6 is juf Sanne (onderwijsassistent).

