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Alweer half mei!
Het schooljaar zit er alweer voor driekwart op. Nog maar 10 weken en de zomervakantie begint.
We hebben prachtige Koningsspelen mogen beleven en we willen dan ook op deze manier de mensen die
het mede mogelijk hebben gemaakt en de mensen die het hebben georganiseerd hartelijk bedanken.
Achter de schermen zijn we alweer druk bezig met de plannen voor volgend schooljaar. Mochten wij
duidelijkheid hebben m.b.t. de groepsindeling dan brengen we u natuurlijk z.s.m. op de hoogte.
Ziekte juf Berber
Wij delen helaas mede dat juf Berber de komende maanden haar taken niet volledig kan uitvoeren. In de
groep 1&2 start de komende week juf Mirjam Tjassing. Zij heeft kleuterervaring en heeft eerder met juf
Janien samengewerkt. Afgelopen maandag is juf Mariska van der Molen begonnen in groep 3&4. Vanaf
komende week draait zij elke maandag en donderdags afwisselend met juf Gaby de groep. Wij wensen
beide leerkrachten veel plezier op de Finneblom toe. De IB-werkzaamheden worden voor een deel (m.n.
gesprekken) door juf Jolanda overgenomen. Juf Berber zal een aantal uren per week op school zijn om IBtaken uit te voeren.
Leerlingenraad
Net als vorig schooljaar komt de leerlingenraad elke maand 1 keer bij elkaar om te vergaderen over
verschillende onderwerpen. Voorafgaand aan deze vergadering vindt er een klassenvergadering plaats in
alle groepen. Tijdens deze klassenvergadering kunnen de kinderen uit de klas aangeven wat ze nog graag
zouden willen ontwikkelen op de Finneblom, of wat ze bijvoorbeeld graag anders zouden willen zien.
Tijdens de leerlingenraadvergadering benoemen we de leuke momenten op school en in de groepen en
delen we de parels uit de verschillende groepen. De leerlingen van de leerlingenraad nemen deze punten
mee naar het vergadermoment en gaan met elkaar in gesprek over deze punten. Tijdens de
leerlingenraadvergadering benoemen we de leuke momenten op school en in de groepen en delen we de
parels uit de verschillende groepen.
Ook wordt de leerlingenraad betrokken bij het organiseren van verschillende activiteiten, zoals
bijvoorbeeld de sportdag en de laatste schooldag. De leerlingenraad geeft tips en ideeën over de
verschillende activiteiten en deze worden meegenomen bij het organiseren van de verschillende
activiteiten.
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Dit schooljaar heeft de leerlingenraad het team input gegeven over het portfolio en het werken met de
meervoudige intelligentie kast (MI). De leerlingen hebben hun ervaringen gedeeld en tijdens de
klassenvergaderingen hebben ze bovenstaande onderwerpen geëvalueerd. Dankzij de inbreng van de
leerlingenraad hebben we tussentijdse aanpassingen gedaan die ervoor hebben gezorgd dat de leerlingen
gemotiveerder en enthousiaster zijn tijdens het werken aan de MI kast en het werken aan de portfolio
bladen.
De leerlingenraad zou het fijn vinden, wanneer ook de ouders meedenken over de verschillende
activiteiten, vieringen etc. op de Finneblom. Wanneer u een tip of een idee heeft over een bepaald
onderwerp dan kunt u dit kenbaar maken via de blauwe brievenbus in de hal. Natuurlijk vinden we het ook
altijd leuk om uw parels te horen over het onderwijs en de verschillende activiteiten op de Finneblom.
Groep 3&4
Tijdens de meivakantie hebben de leerlingen van groep 3&4 een
leeswedstrijd gehouden met juf Gaby. Wellicht heeft u het al gehoord
van uw zoon en/of dochter, maar de kinderen hebben de uitdaging
gewonnen. De kinderen van groep 3&4 hebben met elkaar 488 bladzijden
gelezen en juf Gaby heeft 288 bladzijden gelezen.
Een verschil van 200 bladzijden!!
Natuurlijk hebben ze de felicitaties ontvangen van mij als leerkracht en
een lekkere traktatie. Nu maar op zoek naar een uitdaging, die ik als
leerkracht wel kan winnen. Ik ben echter bang dat dit erg lastig wordt
met al die KANJERS in groep 3&4.
Peutertijd
Vrijdag 25 mei is het weer Peutertijd. Alle peuters vanaf 2,5 jaar zijn tussen 09:00 – 10:00 uur van harte
welkom met een ouder om een kijkje te nemen op onze school. U hoeft zich als ouder niet aan te melden.
Zou u dit bericht willen delen met gezinnen met kinderen in de peuterleeftijd? Alvast bedankt!
Praktijkdag Kanjertraining
Als team hebben wij de Kanjertraining afgerond. Op donderdag 31 mei staat er een praktijkdag gepland
waarbij de trainer lessen geeft. U mag deze dag gedurende de Kanjerles bij uw kind in de klas aanwezig
zijn. U kunt zo een indruk van de Kanjertraining in de dagelijkse situatie. Via de leerkracht krijgt u een
uitnodiging. Hieronder volgen alvast de tijden m.b.t. lessen:
08: 30 - 09:30 uur groep 3&4
09:30 - 10:00 uur groep 1&2
10:30 – 12:00 uur groep 7&8
12:30 – 14:00 uur groep 5&6
Regiobijeenkomst Dalton Fryslân
Op 31 mei vindt de derde bijeenkomst dat vanuit de Regioraad wordt georganiseerd (na schooltijd) plaats.
Deze keer gaan we middels de “Daltioniaanse pub quiz” met elkaar in gesprek en worden de gezamenlijke
de onderwerpen voor volgend jaar bepaald.
Feilich op ‘e dyk
Op 26 april is Sil Zandberg (groep 7) met z’n groepje van Feilich op ‘e dyk afgereisd naar Amersfoort voor
het congres van Veilig Verkeer Nederland. Via de gemeente Smallingerland mocht het groepje in een
workshop vertellen hoe en wat zij tijdens het project hebben gedaan ter inspiratie voor andere
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gemeenten.

Koningsdag
Hebel uit groep 7 heeft een hele bijzondere activiteit meegemaakt, omdat hij een bijzondere hobby heeft.
Namelijk drone vliegen! Hebel is gevraagd door de dronegroep “DronEvents” om op Koningsdag de
dochters van de Koning uit te leggen hoe je met een drone kan vliegen. Hebel vertelde dat hij dit erg leuk
vond omdat dit maar 1x in je leven gebeurt en dat je je kans moet grijpen. En ook omdat het iets speciaals
is en dat het de eerste keer voor veel publiek was. Voor de kenners willen we laten weten dat Hebel met
de Babyhawk vloog. Een filmpje over deze bijzondere gebeurtenis staat op onze facebooksite!
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