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Een nieuw schooljaar
Alles is nog leeg
De klas, het bord
De hal wacht op de eerste overblijvers
Alleen in mijn broekzak zit nog wat vakantiezand
Alles is nog schoon
Het plein en de gedachten
Mijn beker nog niet lek
Nog niemand heeft gezegd: jij bent gek
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Nieuwsbrief september
Gondelvaart
Eerste schooldag
2018-2019
Deze week luizenpluis
Groepsfoto´s worden
gemaakt
Week tegen pesten
Ouder-/Startgesprekken
Leesbevordering
Ouder-/Startgesprekken
Week van de
pauzehap (gr. 5-8)
Kinderpostzegels
20.00 uur ORvergadering
Nieuwsbrief oktober
Start verkeersproject
16.00 uur MRvergadering
Start kinderboekenweek
Dag van de leerkracht
Tuinklusochtend

Alles is nog stil
Het krijtje wacht tot het weer krassen mag
De juf ligt nog niet dubbel van de lach
De meester roept niet keihard of je even luisteren wil
Alles is nog heel
Jouw potloodpunt, mijn knie
De ruzie die nog geen ruzie is
Iedereen is heel…. heel benieuwd
Kees van der Zwaard uit ‘Welkome woorden’

Wij zijn er klaar voor en hebben weer zin in een nieuw Finnejaar!
Samen beleven, ontwikkelen en groeien. Jullie zijn allemaal weer van harte
welkom a.s. maandag vanaf 8.20 uur op het schoolplein!
Tussen 8.30 en 8.45 uur kunt u samen met uw kind in de klas kijken en ook mogen
de kinderen dan nog even fijn op het plein spelen. Om 8.45 uur starten wij in de
lokalen.
De bel gaat iets eerder dan we gewend zijn, namelijk om 8.25 uur. Zo is er voor
de kleuters even net iets meer tijd om binnen te komen en voor groep 3-8 om in
het lokaal rustig je plekje te zoeken. Bij de bel van 8.30 uur willen we graag
beginnen met onze lesdag en vragen we u en de kinderen hier rekening mee te
houden.
Een heel fijn schooljaar!

Team CBS de Finne

Gymrooster
Hieronder de gymtijden van de groepen. We vragen de kinderen een gymtas
mee te nemen met gymschoenen (geen zwarte zolen) en gymkleding op de
dag dat zij gymnastiek hebben.
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Groep 1/2

Maandag 9.00-10.00 uur (speellokaal)
Dinsdag 13.00-14.30 uur (gymzaal) Nijntje beweegdiploma

Groep 3/4

Maandag 13.30 – 14.30 uur (gymzaal)

Groep 5/6

Vrijdag 13.15 – 14.30 uur (gymzaal)

Groep 7/8

Maandag 11.15 – 12.00 uur (gymzaal)
Vrijdag 12.30 – 13.15 uur (gymzaal)
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Luizentas mee
Vanaf groep 3
tot en met 8
hebben de
kinderen een
luizentas.
Leerlingen van
groep 3 krijgen
deze aan het
begin van het schooljaar van
school.
We vragen alle andere
kinderen de luizentas
maandag weer mee te
nemen. Wilt u hierin meedenken! Een luizentas die kwijt
is of kapot kunt u vervangen
door een nieuwe. Deze
kosten €3,- per stuk.
Nieuwe leerlingen
Sterre, Mare, David, Rienk en
Sofie komen in september op
de Finne. Van harte welkom
op de Finne! Wij wensen jullie
en je gezinnen een fijne tijd
toe!

Pleinwerkzaamheden
In de vakantie is er ook
gewerkt aan het plein. Eerst is
er water aangevoerd om het
droge veld te helpen.
Buurman Krikken heeft veel
onkruid rond het hekwerk en
de maaiwerkzaamheden
gedaan.
De houten schommel is weg
en wordt binnenkort
vervangen door een nieuwe.
Wauw, bedankt! Het ligt er
allemaal weer prachtig bij!

Jaarplanning
In de komende week
ontvangt u een digitale en
papieren versie van onze
jaarplanning. Het nieuwe
jaarplan
(schoolontwikkeldoelen) en
de nieuwe schoolgids zal in
de komende periode op de
website verschijnen. We
houden u op de hoogte!

Oudergesprekken en App
In het oudercontact hebben we een aantal aanpassingen die in het komende
schooljaar de ouderbetrokkenheid zou moeten kunnen vergroten.
We beginnen in de week van 17 september met startgesprekken waarbij wij op
alle ouders rekenen. In de startgesprekken maken we afspraken over het
oudercontact en doelen voor het komende schooljaar. Hier ontvangt u
komende week meer informatie over.
In februari houden we een vast moment waarbij wij ook de ontwikkeling van uw
kind in een oudergesprek willen bespreken. Gaande het schooljaar zullen we
het oudercontact inrichten zoals we in het stargesprek hebben besproken.
Natuurlijk is en blijft de mogelijkheid er om vanaf beide kanten een afspraak te
maken of een contactmoment te hebben als dit nodig is.
We hebben daarnaast een keuze
gemaakt voor het gebruik van
een ouderapp ‘Parro’.
Deze app gaan we het komende
schooljaar gedoceerd invoeren
en op school en thuis leren
gebruiken. Via de app kunt u korte
mededelingen uit de groep en/of
school ontvangen. Een reminder
of oproep, maar ook leuke zaken om te weten of bekijken zodat u daar thuis
met uw kind(eren) over kunt praten. Meer informatie volgt later.
Nijntje beweegdiploma
In samenwerking met gymverenging Hercules starten we komend schooljaar
met het Nijntje beweegdiploma op de Finne. Samen met een gymdocent en
de leerkracht worden de belangrijkste bewegingsvaardigheden aangeleerd.
De leerkracht wordt door de docent geïnstrueerd om later het Nijntje
beweegdiploma zelf toe te passen in het bewegingsonderwijs. De kinderen
kunnen binnen 2 jaar een beweegdiploma ontvangen en we hopen dat ze
naast de vaardigheden enthousiast zullen blijven bewegen en een keuze
maken voor een sportverenging of activiteit die zij leuk vinden of die goed is om
door te blijven oefenen.
De lessen voor het Nijntje beweegdiploma kunnen we in het
speellokaal en gymzaal organiseren. Door de groepsgrootte
hebben we gekozen voor de gymzaal in het dorp.
Op dinsdagmiddag gaan de kinderen daarheen om te
bewegen. Hotse Dekker zal samen met de leerkracht de
lessen inrichten.
Om 14.30 uur kunt u de kinderen bij de gymzaal ophalen.
Voor het brengen en ondersteunen bij het omkleden vragen
we uw hulp (in de komende kleuterflits meer informatie). Na de
voorjaarsvakantie zal dit beweegmoment op donderdagmiddag zijn zodat ook
de andere leerkracht de vaardigheden en diplomering zich eigen maakt.
Leesonderwijs
In ons leesonderwijs maken we gebruik van de onderstaande methode.
Wanneer u thuis wilt oefenen met de kinderen kunt u ook deze manier
toepassen.
Voor - Koor - Zelf
Voor: De begeleider leest een stukje tekst of bladzijde voor.
De leerling leest mee (horen en zien). Indien nodig moeilijke
woorden uitleggen.
Koor: De begeleider en de leerling lezen samen hetzelfde stukje tekst of
bladzijde. Let hierbij op tempo en intonatie (horen, zien en zeggen).
Zelf: De leerling leest het stukje tekst of bladzijde nu zelf.
De leerling krijgt na het lezen feedback. Let op! Begin met een
compliment en eventueel hierna een tip.

