Finsterke 1
Feestelijke opening BSO
Woensdag 8 september was een prachtige, zonnige dag. Het paste perfect in de sfeer van een
gezellig, ontspannen en vrolijke opening van de VSO/BSO. Onze bestuurder Teo de Groot heeft
samen met de twee oudste kinderen van de buitenschoolse opvang Elin en Thyme de opening
verzorgd. Alle kinderen die op dit moment zijn aangemeld werden ingezet om de naam te onthullen:
“De Sinnestriel”. Een naam bedacht door onze leerlingen zelf. Onze pedagogisch medewerkers
Cynthia en Boukje werden in het zonnetje gezet en alle kinderen werden getrakteerd op een ijsje.

Aanmelden voor de VSO/BSO kan natuurlijk nog steeds. Kom gerust binnen voor vragen of een
aanmeldingsformulier.

Verrassende opening project Achlum
Een week eerder was het ook al feest op school, ons eerste project werd geopend op een verrassend
onderzoekende manier door Luna van Dongen. Zij heeft ons meegenomen in de belevingswereld van
zoeken en speuren naar allerlei ontdekkingen, het liefst in Achlum. Deze houding is een basis om
informatie te verzamelen. Wat zien we, wat horen we, ruiken, proeven en ontdekken we in ons
eigen dorp. Komende maand gaan de kinderen op onderzoek en 30 september hopen we de uitslag

met u te kunnen delen.

Appelscha en Stiens
Het houdt maar niet op met feestjes. Afgelopen dinsdag zijn de onder – en middenbouw op
scholreisje geweest naar Duinen Zathe en de kinderboerderij Doniastate. Naast heel veel plezier en
prachtig weer is het ook erg goed voor de groepsbinding. De leerkrachten waren allemaal mee en
hadden ook mooi de gelegenheid om ontspannen de kinderen beter te leren kennen. Dit is ook de
reden waarom we geen ouders meenemen. Elk kind reageert anders als de eigen ouder in de buurt
is. Gelukkig waren er ouders bereid om even heen en weer te rijden, waarvoor onze dank!
Komende week is de beurt aan groep 7/8. Zij gaan op Aventoer in Burgum. Alvast heel veel plezier
gewenst!

Biebboeken
Als kinderen boeken willen lenen, dan is dat elke dag mogelijk. Juf Kim is er op woensdag t/m vrijdag
om de kinderen te helpen, maar ook maandag en dinsdag moet het kunnen. We hebben elke
ochtend een inloop. In de inloop werken en spelen de kinderen zelfstandig. Zo hebben de
leerkrachten tijd voor individuele gesprekjes met kinderen en om ze te helpen.

Maatjes
Zoals u al weet, hebben alle kinderen een maatje op school. Dit schooljaar hebben ze een nieuw
maatje gekregen. Samen hebben de kinderen al een mooie opdracht gehad. In school hangt heel
kleurig en fleurig dat we de leukste school van Achlum zijn!

Juf Anka
Nog meer feest, juf Anka is 65 jaar geworden, reden voor een traktatie. Alle kinderen zijn
getrakteerd op een gezonde fruitspies. Het is ook de laatste maand dat juf Anka verbonden is aan it
iepen finster. Vrijdag 1 oktober zullen we aandacht besteden aan het afscheid. Hierover ontvangt u
nog wel apart bericht.

Oproep
Tot slot willen wij u vragen om de kinderen op tijd naar school te brengen. De bel gaat om 8.25u. Het
is voor de kinderen vervelend om rennend de school binnen te komen en het gevoel te hebben dat
ze te laat zijn. In de groepen starten we om 8.30u.
Ook willen we vragen om de kinderen gezonde tussendoortjes en een gezonde lunch mee te geven.

Heeft u vragen of opmerkingen over zaken die op ons IKC spelen, neem dan gerust contact met ons
op of kom langs op school. Samen vinden we vast een oplossing. We zijn er om u te helpen en om
samen te werken.

