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De komende weken
Sint Maarten is al achter de rug en de voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest en de kerstviering zijn al
in volle gang. Mede dankzij de hulp van de ouders worden dit weer fantastische activiteiten voor de
kinderen.

Building Learning Power traject gestart
Wellicht heeft u uw kind al horen praten over de leerkuil
en heeft u wellicht het zinnetje ‘ik kan het nog niet’
gehoord…………
Via het vorige Finneblomke hebben wij u laten weten dat
wij inmiddels de eerste training van het traject hebben
gevolgd. We willen u nu graag meenemen in wat
hoort en ziet u van de Building Learning Power terug in de
school.
We werken aan het onderwerp ‘doorzetten’ binnen de leer-
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spier Veerkracht (Resilience). Wanneer je nog niet iets begrijpt, zal je moeten doorzetten. Dat doorzetten
kun je trainen. Hoe doe je dat? Wat heb jij nodig? Hoe voelt het als je aan het leren bent?
In de klassen is gesproken over de leerkuil. Omdat BLP naast specifieke woorden (taal) visuele ankers
gebruikt, wordt in de groepen de leerkuil (Learning pit) gezamenlijk of individueel gevisualiseerd.
Wanneer een kind over de leerkuil kan springen, is het
waarschijnlijk niet aan het leren. Ook dit bespreken we
met de kinderen. Op de zakelijke ouderavond heeft onze
trainster Klarinske de Roos de aanwezige ouders geïnformeerd over BLP. Via het Finneblomke zullen wij u regelmatig informeren over de inhoud en wat er in de school
gebeurt rondom BLP.
Onze tweede training is op 23 november.

Dalton regio Fryslân
Aanstaande woensdag reizen juf Gaby en juf Jolanda af naar Leeuwarden voor de eerste bijeenkomst van
dalton regio Fryslân van dit jaar. Naast het elkaar ontmoeten en het uitwisselen van ervaringen komt een
visiteur vertellen over zijn ervaringen m.b.t. visitaties. In het voorjaar van 2019 wordt de Finneblom
gevisiteerd. Wanneer wij aan de eisen voldoen, krijgen wij een licentie voor 5 jaar.
Schoolfruit
Deze week zijn wij gestart met het project EU-schoolfruit. De kinderen krijgen 20 weken lang 3 dagen per
week groente/fruit. We stimuleren op deze manier het samen groente en/of fruit eten. Naast dat het
gezond is, zitten kinderen die gezond eten lekkerder in hun vel en het is leerzaam. De kinderen leren over
de herkomst en gezondheidsvoordelen van fruit en groente.
Leerlingenraad
De leerlingenraad voor het schooljaar 2017-2018 bestaat uit
Lars, Luca, Gylene, Birke en Ypie. Het zijn 5 leerlingen uit groep
5 t/m 8 die mee denken met wat er op school gebeurt.
Zij bespreken 1 keer per maand de meningen en ideeën van
kinderen uit de verschillende groepen. Om te kunnen vergaderen
hebben zij de hulp en ideeën van kinderen, ouders en leerkrachten
hard nodig. Heeft u samen met uw kind(eren) ideeën voor de
leerlingenraad maak dit dan kenbaar via de blauwe brievenbus in
de hal.
Voorleeskoffers
Wij nodigen alle ouders uit om te helpen bij het maken van de
voorleeskoffers voor de groepen 1&2.
Voorleeskoffers bestaan (uiteraard) uit een voorleesboek én
voorwerpen die in het verhaal voorkomen, zodat de beleving
van het verhaal voor het kind en de voorlezende ouder nog
groter wordt. We willen u vragen of u komt helpen bij het
maken van die materialen.
We willen namelijk graag een collectie voorleeskoffers maken
omdat voorlezen een van de belangrijkste activiteiten van een
goede taalontwikkeling is.
De bijeenkomst wordt georganiseerd door het Earste Wjuk,
By de Boarne en de Finneblom in samenwerking met de
bibliotheek op woensdagochtend 17 januari 2018 van 09:00 tot 11:00 uur in ’t Bynt.
Na de kerstvakantie liggen er boeken op school ter inzage om eventuele inspiratie te kunnen opdoen. U
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kunt zich na de vakantie aanmelden via Mijn School. De Peuterspelen en de scholen zorgen voor de
materialen. Wij gaan voor een grote opkomst, zodat we voorleeskoffers voor alle kinderen in
Boornbergum kunnen realiseren. Noteert u de datum alvast in uw agenda?
Ontwikkelingen m.b.t. ICT
Sinds vorige week heeft de Finneblom beschikking over 14 Chromebooks. Eigenlijk zijn dit kleine laptops
met touchscreen, net als een tablet.
Hier kunnen kinderen Word, Powerpoint, Excel op oefenen, maar ook Bomberbot. Dit is een programma
waarmee kinderen kennis maken met de principes van programmeren.
Projectgroepen worden in de bovenbouw ingedeeld met Google Classrooms en er staat voor dit jaar een
minicursus videobewerking op het programma.
Net als alle scholen in Friesland hebben wij net voor de herfstvakantie de robot ontvangen. De kinderen
van groep 7&8 zijn de robot, met hulp van Eric en Priscilla (ouders van Rafaël) aan het bouwen. Iedere
vrijdagmiddag wordt door wisselende groepen gebouwd aan het gevaarte! De 1020 stukjes blijken zelfs
voor groep 7&8 een uitdaging, het komt nogal precies! We hopen in de komende 4 vrijdagen het grootste
gedeelte gebouwd te hebben en wie weet mogen we in januari een nieuwe klasgenoot verwelkomen, de
Meccanoid!
Gevraagd bij de groepen 1 en 2
Heeft u iets van onderstaande waar u niets meer mee doet. Wij zijn er blij mee.
Verkleedkleren maat 116/122
Joggingbroeken maat 110/116
Sinterklaas speelgoedgidsen van de bekende speelgoedwinkels
Een matras voor babyledikant met een laken (is namelijk voor het bed van Sint, ssstt). We willen het
matras graag lenen; u krijgt het dus weer terug.
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