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Belangrijke data:
20-10
30-10
31-10
03-11
08-11
08-11
15-11
14-11
22-11
22-11
23-11

Start herfstvakantie (groep 1&2 om 12:00 uur; groep 3 t/m 8 om 14:00 uur)
Personeelsdag OPO Furore (kinderen zijn vrij)
Luizencontrole
Peutertijd
Werkgroep BLP
Zakelijke ouderavond + informatie BLP
Regio Daltonbijeenkomst
Finneblomke verschijnt
Facultatieve oudergesprekken
Oriënterende VO-gesprekken
BLP training

Aanwezigheid directie
maandag

30/10 – 03/11
06/11 – 10/11
13/11 – 17/11
20/11 – 24/11

✓
✓
✓

✓

dinsdag

woensdag

donderdag

middag
✓
middag

middag
✓
scholing

Groep 7&8
✓
middag
Groep 7&8

✓

✓

vrijdag

Bijna herfstvakantie
De eerste periode zit er al weer bijna op. Wat vliegt de tijd
Terugblik Pleinfeest
We kijken terug op een zeer geslaagd pleinfeest. De kinderen genoten volop van alle activiteiten. En… wat
zagen de kinderen én hun ouders er fantastisch uit. Super leuk om te zien hoeveel moeite er was gedaan
om in Western-kleding op school te komen. Hartelijk dank!
Ook willen we de ouders van de Ouderraad (en hun partners) en de ouders en pake die hebben geholpen
bij de diverse spelletjes heel hartelijk bedanken voor het mede mogelijk maken van het pleinfeest
gemaakt.
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De opbrengst van het pleinfeest is €295, 21. We hadden afgesproken dat de helft naar
het goede doel Kika, kinderen kankervrij en de andere helft besteed zou worden aan
extra materiaal voor de school. Een aantal meiden uit groep 5&6 hebben de afgelopen
maanden armbandjes gemaakt en verkocht. Hun opbrengst gaat in zijn geheel naar
Kika. Fantastisch dat deze meiden uit zichzelf zich zo voor anderen kunnen inzetten.
Top meiden! We gaan €172 overmaken naar Kika.
Building Learning Power
Het team heeft onder leiding van trainer Klarinske de Roos de eerste training Building Learning Power
(BLP) gevolgd. Binnen BLP wordt gewerkt met vier leerspieren: veerkracht, vindingrijkheid, reflectief
vermogen en interactie. Deze vier leerspieren sluiten nauw aan bij onze daltonkernwaarden
zelfstandigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid, samenwerken, reflectie en effectiviteit. In de eerste
training lag de focus op de leerspier veerkracht met de aandacht op doorzettingsvermogen. In de groepen
geven we inhoud aan doorzettingsvermogen binnen de leerspier veerkracht. Op de zakelijke ouderavond
vertelt Klarinske de Roos u meer over de inhoud van BLP en hoort u hoe wij BLP binnen de groepen vorm
gaan geven. U kunt zich binnen MijnSchool aan- of afmelden voor deze bijeenkomst. We ontmoeten u die
avond graag!
Schoenen
We willen hartelijk dank zeggen voor alle schoenen die bij ons zijn gebracht. Inmiddels hebben alle
kinderen al gewerkt met de schoenen. Het project heeft te maken met het feit dat Leeuwarden volgend
jaar de Culturele hoofdstad is….. Verder kunnen we nog niets zeggen…. Na de herfstvakantie wordt het
duidelijker.
Nogmaals een vriendelijk, doch dringend verzoek!
Voor de veiligheid van uw kind(eren) verzoeken wij u om tijdens het brengen en halen van de kinderen
geen gebruik te maken van de straat aan de kant van de toegang van het plein. Daarnaast vragen wij u om
de auto ook niet in dat stuk van ’t Hernstje stil te zetten om uw kind te laten uit te stappen of om uw kind
naar binnen te brengen. Laten we er samen voor zorgen dat het voor alle kinderen veilig én overzichtelijk
is.
Peutertijd
Ook dit jaar organiseren de twee basisscholen in Boornbergum weer Peutertijd.
Alle peuters vanaf 2,5 jaar zijn van 9 – 10 uur van harte welkom op ‘Peutertijd’ bij de twee basisscholen in
Boornbergum. Natuurlijk mag papa of mama er bij blijven. De eerste keer is 3 november.
Andere Peutertijd data zijn: 19 januari en 25 mei 2018.
Bag2school
Gaat u de komende week uw kledingkasten opruimen?
Bent u van plan om de te kleine of de te grote kleren weg te doen?
Dan willen wij u vragen om de kleding in een plastic zak te doen en mee naar
school te nemen. Op donderdag 23 november komt de organisatie Bag2school
de zakken ophalen. We verdienen €0,30 per kilo voor de school. Van het geld
kunnen we extra materialen voor de kinderen aanschaffen of activiteiten onder
nemen. Wilt u ons helpen om zoveel mogelijk kilo’s gebruikte kleding in te zamelen? Wilt u uw buren,
vrienden en kennissen ook vragen om een zak te vullen en in te leveren? We willen u vragen de zakken
uiterlijk donderdag 23 oktober (08:30 uur) gevuld weer in te leveren. We vragen een goede kwaliteit
schone kleding, gordijnen, lakens, pluche beesten, riemen, handtassen en schoenen (aan elkaar gebonden
alstublieft). Wilt u meer informatie over Bag2School? Kijk dan op www.bag2school.com
NSA
Hieronder vindt u de informatie over de activiteiten van de NSA voor de maand november en december.
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Naschoolse activiteiten
Boornbergum
Elke donderdag:
14.30 uur:
groep 3, 4, 5
15.15 uur:
groep 6, 7, 8
Voor alle basisschool kinderen uit Boornbergum!
(Dus als het bij De Finneblom is, ook voor kinderen van BdB en andersom).

Programma november:
Verzamelen bij:
2 november
9 november
16 november
23 november
30 november

Recordspellen
Voetbal
Tennis
Tikspelen
Hockey

By de Boarne
By de Boarne
De Finneblom
De Finneblom
By de Boarne

Programma december:
Verzamelen bij:
7 december
Frisbee
14 december
Volleybal
Finneblom
21 december
Trefbal

By de Boarne
De
De Finneblom

- Als benodigd materiaal niet beschikbaar is, kan de activiteit veranderen.
- Als de activiteit niet lukt vanwege het weer, kan de activiteit veranderen.
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