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Belangrijke data:
10-04
12-04
12-04
16-04
17-04
18-04
20-04
24-04

Handvaardigheid door meester Jan-Cees
Bijeenkomst leerlingenraad
Training BLP
Cito Eindtoets
Cito Eindtoets
Cito Eindtoets
Koningsspelen
Handvaardigheid door meester Jan-Cees

25-04
27-04
07-05
09-05

Facultatieve oudergesprekken
Koningsdag en start meivakantie
Weer naar school
Margemiddag i.v.m. Kanjertraining
(kinderen 12:00 uur vrij)
10-05 Hemelvaartsdag
11-05 Vrij
15-05 Finneblomke

Aanwezigheid directie
09/04 – 13/04
16/04 – 20/04
23/04 – 27/04
07/05 – 11/05

maandag
✓
middag
✓

dinsdag
✓
middag
✓
middag

woensdag
✓
✓
✓
✓

donderdag
Groep 7&8
✓
Groep 7&8

vrijdag

Het is lente! Heerlijk om de kinderen na schooltijd weer lekker op het plein zien te spelen. Laat de
temperatuur maar lekker op lopen, zodat er zonder jas gespeeld kan gaan worden.
De schoolfotograaf heeft alle kinderen op de foto gezet. We hopen dat we eind volgende week de foto’s
kunnen uitdelen en alle financiële zaken voor de meivakantie rond te hebben.
De kinderen uit groep 8 maken volgende week de Cito Eindtoets. Voor de kinderen altijd wel een
spannend moment ondanks dat de aanmeldingen voor een VO-school al gedaan zijn. Ook voor de school
blijft het een spannend moment.
Wanneer de score van de Eindtoets hoger blijkt te zijn dan het gegeven advies, dan gaan we in overleg
met het kind en ouders kijken of we het advies gaan heroverwegen.
In het vorige Finneblomke heeft een oproep gestaan om in gesprek te gaan n.a.v. de
tevredenheidsenquête en andere zaken die er wellicht spelen. Mocht u zich nog willen aanmelden voor
dat gesprek, dan kunt u zich deze week nog aanmelden bij juf Jolanda. Mailen kan ook: j.dejong@opofurore.nl.
Finneblom scheidt afval
Een gevolg van het project afval is dat het afval op de Finneblom wordt gescheiden. Er zijn vrolijk
gekleurde prullenbakken aangeschaft. De kinderen scheidden in de klas heel bewust hun afval. De
kinderen van groep 7&8 hebben bij hun al bestaande taken de belangrijke taak gekregen om het afval in
de juiste container te legen. Samen zijn we verantwoordelijk voor onze leefomgeving #kernwaarde
vrijheid & verantwoordelijkheid
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Dalton en Building Learning Power (BLP)
Samenwerken:
De afgelopen twee maanden is er in de groepen aandacht besteed aan de kernwaarde samenwerken,
binnen BLP zit ook het aspect samenwerken in de leerspier Interactie.
Wat zie je tijdens het samenwerken en hoe zorg je er met elkaar voor dat je op een goede en fijne manier
met elkaar samenwerkt.
Vervolgens is er in groepen met de kinderen gesproken over de verschillende strategieën die nodig zijn om
te kunnen samenwerken. Tijdens de verschillende activiteiten, waarbij de kinderen samenwerken, wordt
er aandacht besteed aan de verschillende strategieën. Een aantal van deze strategieën hebben de
leerkrachten in overleg met de kinderen visueel gemaakt. Op deze manier kunnen de kinderen elkaar ook
wijzen op de gemaakte afspraken m.b.t. het samenwerken.
Reflectie:
Vooruitblik april/mei: In de maand april en mei besteden we in de groepen aandacht aan de kernwaarde
reflecteren, binnen BLP zit de leerspier Reflectief vermogen, met de aspecten meta-learning, planning,
essentie benoemen en herziening. We willen de kinderen leren om kritisch naar hun eigen handelen te
kijken, zodat ze vanuit hier zichzelf verder kunnen ontwikkelen. Het gaat niet zozeer om het eindresultaat,
maar op de weg er naar toe. Hier gaan we in de groepen op verschillende manieren mee aan de slag.
U kunt hierbij denken aan:
- de vraagstelling tijdens de kindgesprekken
- reflecteren op de eigen taak/ eigen werk
- inzetten van reflectiekaarten
Kanjertraining
We zijn gestart met de Kanjertraining in de groepen. De start bevat een aantal basiselementen van de
training, zodat er een duidelijk fundament wordt neergelegd om het vervolg van de lessen op voort te
bouwen. Voorbeelden van onderdelen van de startweek zijn: kennismakingsspellen, smileyposter, petten,
vertrouwensoefeningen, motor en benzinepomp en vragen stellen aan de leerkracht.
Kanjertraining is gericht op een samenwerking tussen ouders en school. In de bijlage vindt u het document
“Kanjertaal voor ouders”. Eén van de onderdelen is complimenten geven aan uw kind. Wij willen dit als
school uitbreiden naar een complimentenmuur. In de hal op één van de kasten liggen post-its. U kunt hier
een compliment opschrijven over de school, de klas of een specifieke leerling en de post-it met
compliment ophangen. Ook de leerlingen kunnen complimenten richten op de ouders. Ook wij zullen
complimenten gaan ophangen.
Koningsspelen op 20 april
De voorbereidingen zijn al in volle gang. Om 08:30 uur starten we met een gezamenlijk ontbijt in ’t Bynt.
Naast de kinderen van de Finneblom zijn ook de kinderen van By de Boarne en de peuters van ’t Earste
Wjuk aanwezig. Na de gezamenlijke start vertrekken de peuters en de kinderen van de groepen 1 en 2
naar ons plein. Alle andere kinderen gaan onder begeleiding van een ouder naar de verschillende locaties.
We sluiten de sportieve dag af met een wedstrijd tussen de kinderen en de meesters en juffen van de
twee scholen. Heeft u de oranje outfits voor de kinderen en uzelf al klaarliggen?
Schoolvoetbal
Op woensdag 4 april stond het schoolvoetbal weer op het programma. Voor de derde keer nemen we met
kinderen van By de Boarne deel aan dit toernooi. Dit jaar met maar liefst drie teams. Het gezamenlijk
deelnemen is ontstaan uit krapte en blijkt uiteindelijk heel succesvol te zijn! Het eerste jaar werden de
jongens kampioen van Smallingerland en het tweede jaar tweede. Dit jaar haalden ook de meiden een
beker, de derde plaats. En….. jongens 1 werden weer EERSTE van Smallingerland. Ook het andere
jongensteam hebben het goed gedaan (al waren ze zelf wat minder enthousiast). Compliment voor het
aanmoedigen van elkaar, jongens en meiden!
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Traditiegetrouw hebben we de voetbalmiddag gezamenlijk afgesloten in de Bikker.

Nog een onderdeel uit het afvalproject
Groep 7&8 is druk bezig geweest met boten die op zonnekracht varen.
Het was een festijn met lijmpistolen, flessen, melkpakken, tape en een hoop creativiteit!
De snelste boot mag met alle elektronica op school blijven en gaat meedoen in de Solar race die gehouden
wordt tussen alle scholen die mee doen aan het project!
We houden u op de hoogte!
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