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De eerste weken
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De kop is eraf, de eerste schoolweken zijn voorbij en we zijn weer volop aan het
leren op school. In deze nieuwsbrief leest u waar we mee bezig zijn.
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Respect. Voor de natuur, voor andermans mening, voor oudere mensen, voor een
andere huidskleur, voor het gezag en de wet, voor de helden in de zorg, voor
God… Hoe gebruiken kinderen dit woord? Wie of wat verdient volgens hen
respect? En hoe belangrijk is het in hun leven? Soms lijkt respect een modewoord
dat te pas en te onpas wordt gebruikt. In het Trefwoordthema Respecteren willen
we de kinderen graag laten ontdekken dat dit begrip ten diepste weergeeft hoe
mensen met elkaar zouden moeten omgaan.
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Respect man, respect!
Voor het lijf en het
leven.
Niet moorden, met
wapens,

niet moorden met
woorden.

Respect man, respect!
Dat heeft pas effect.

Niet draaien en
graaien,
of liegen, bedriegen.

De Bijbelverhalen in dit thema gaan over Mozes die met zijn volk wegtrekt uit
Egypte. In de woestijn ontvangen zij de Tien Geboden van God. Ze klinken vooral
als verboden: je mag niet doden, niet stelen, geen afgod vereren, niet liegen… Maar
eigenlijk roepen ze allemaal op tot één ding dat de mens wél moet doen:
respecteer het leven, respecteer het bezit, respecteer de mensen die jou lief zijn,
respecteer de waarheid… Zonder respect verliezen we onze menswaardigheid.
Door te liegen, te stelen en ontrouw te zijn maken we elkaar onvrij. En dan, zegt
Mozes, hadden we net zo goed in het slavenland van de farao kunnen blijven. Tien
waardevolle regels die we het beste respecteren door er iets mee te doen dit
schooljaar.

Schoolkerkgezinsdienst
De School Kerk Gezinsdienst van zondag 25 oktober komt vanwege het afscheid
van onze dominee en vanwege de coronamaatregelen te vervallen. In plaats
daarvan gaan wij op dinsdagmiddag 29 september met alle leerlingen en
leerkrachten naar de kerk gaan om een viering te beleven rondom het thema ‘Je
mag er zijn!’
Tijdens deze viering nemen wij ook afscheid van de dominee. Wij kijken nog naar
de mogelijkheden om deze viering met jullie thuis te delen.
Luizencontrole Tijdens deze viering nemen wij ook afscheid van de dominee. Wij
kijken nog naar de mogelijkheden om deze viering met jullie thuis te delen.

Gymrooster
Inmiddels kunnen we nu het definitieve gymrooster sturen:
Maandag (Meester Sytze)
9.15 uur – 10.00 uur groep 1/2 in het speellokaal op school
11.15 uur – 12.00 uur groep 5/6
13.00 uur – 13.45 uur groep 3/4
13.45 uur – 14.30 uur groep 7/8
Vrijdag (Juf Willemke)
13.00 uur – 13.45 uur groep 5/6
13.45 uur – 14.30 uur groep 7/8
Voor groep 1/2 graag een sportbroekje meegeven voor de gymles.

Luizencontrole
We doen momenteel op school geen luizencontrole. Daarom de vraag om dit
thuis te doen. Wanneer u uw kind(eren) thuis regelmatig controleert,
houden we de school luizenvrij. Alvast bedankt.

Tuinklusochtend
Op 3 oktober staat de tuinklusochtend op de planning. Het schoolplein
wordt onder handen genomen, waarbij hulp welkom is.

Schoenendoosactie
Dit jaar doen we weer mee met de schoenendoosactie! Voorheen deden wij
dit via stichting Edukans, maar deze heeft besloten te stoppen met de
schoenendoosactie. Wij doen nu mee via GAIN (Global Aid Network). Deze
organisatie biedt hulp vanuit christelijk oogpunt. In Nederland heeft Gain 6
speerpunten, waaronder de schoenendoosactie. (zie ook gainhelpt.nu)
De schoenendozen worden uitgedeeld aan kinderen in nood. Vorig jaar
waren dit kinderen uit Malawi, Togo,Sierra Leone, Roemenië, Moldavië, en
op Lesbos in vluchtelingenkamp Moria. In de week voor de herfstvakantie
krijgen de kinderen informatie mee. Hierin staat uitgelegd hoe groot de
schoenendoos mag zijn, wat er in kan en voor wie je de doos mag vullen. Er
wordt een eigen bijdrage van 5 euro per ingeleverde doos gevraagd door de
schoenendoosactie.
Na de herfstvakantie mag de schoenendoos op school worden ingeleverd. De
exacte datum hiervoor volgt nog. De oudercommissie van De Finne zorgt
ervoor dat alle dozen op het inleverpunt ingeleverd worden. Voor meer
informatie kunt u ook de website bezoeken: schoenendoosactie.nl
Doen jullie mee?
Vriendelijke groet, Leoniek Boersma (lid oudercommissie)

Graag meenemen!!
Luizenzakken,
portfolio’s, rapporten
en plakboeken graag
weer inleveren.

WeCycle

Voordat de school
begon hebben een
aantal ouders met een
paar kinderen het
schoolplein klaar
gemaakt voor het
nieuwe schooljaar.
Vrijwilliger Tymen
Krikke was er ook bij en
kreeg een bedankje voor
zijn werkzaamheden
afgelopen schooljaar!

Wij gaan schatgraven en zoeken afgedankte kleine elektrische apparaten die
in een boodschappentas passen!
Onze school doet mee met de jaarlijkse inzamelactie van Wecycle. De komende
periode zamelen de leerlingen zo veel mogelijk apparaatjes in voor recycling.
Wecycle laat de apparaten optimaal recyclen. Wecycle organiseert in Nederland de
inzameling van e-waste zoals elektrische apparaten en energiezuinige lampen.
Door mee te doen met de inzamelactie sparen de leerlingen voor een mooi cadeau,
een Wecycle Recycle certificaat én helpen ze een goed doel. Voor elke deelnemende
school doneert Wecycle een bedrag aan Stichting Jarige Job. Deze stichting
trakteert jarige kinderen uit de armste gezinnen in ons land op een
Verjaardagsbox met versiering, traktaties voor op school en thuis en
cadeautjes.
Recycling van e-waste is belangrijk
Als apparaten apart worden ingeleverd, kunnen ze heel goed gerecycled worden.
Wecycle laat al het e-waste recyclen, zo blijven grondstoffen behouden en komen
schadelijke stoffen niet in het milieu. Bekijk de verschillende recyclefilms met uw
kind op vimeo.com/wecyclenl.
De inzamelbox is te vinden in de hal van de school. De inzamelactie loopt van
september tot en met begin november 2020.

