Finsterke 2
Feestelijke afsluiting project Achlum en afscheid juf Anka
In de afgelopen weken hadden we naast alle rekensommen en taalactiviteiten twee belangrijke
speerpunten op het lesrooster staan. Hoe denken de kinderen over Achlum, wat vinden ze mooi en
moet vooral blijven en wat zouden ze willen veranderen? Daarnaast waren we ook al een beetje
bezig om ons voor te bereiden op het afscheid van juf Anka. We kunnen terugkijken op twee
ontzettend geslaagde dagen en dat kunt u teruglezen in bijgevoegde link;
Achlum door het oog van jeugd: krokodillen, meer huizen en de school moet blijven - Leeuwarder
Courant (lc.nl)
Juf Anka met pensioen — Harlingenboeit

Kinderboekenweek 2021
Morgen wordt op it iepen finster het thema: “worden wat je wil geopend”. Er zijn weer allerlei
nieuwe boeken op school, om op school te lezen of om te lenen. Volgende week is de finale van de
voorleeswedstrijd.
Hoe je je kind aan het lezen kunt krijgen?
•

Geef het goede voorbeeld. Je kunt het leesgedrag van je kind beïnvloeden door zelf veel te
lezen. Kinderen nemen dit aan als gewenst gedrag en gaan zich hieraan spiegelen.

•
•
•

Voorlezen (ook) aan oudere kinderen. Stop niet met voorlezen zodra je kind zelf kan lezen.
Ook voor oudere kinderen is voorlezen nog steeds goed voor de taalontwikkeling.
Vrije boekkeuze. Laat je kind zelf boeken uitkiezen in de bibliotheek of boekwinkel. Als het
goed aansluit bij de interesses, beleeft het meer plezier.
Zie ook de Biebflits

Leerlingenraad
Dit schooljaar zitten in de leerlingenraad: Neeltsje, Elin, Rimmer, Nora en Jilles. Zij zijn gekozen door
de kinderen uit de klas. Elke maand is er een klassenvergadering en daarna een leerlingenraad.
Vragen, opmerkingen, ideeën en wensen worden hier besproken.

Toezichthouders
Afgelopen maand zijn er twee toezichthouders; Sarah Walburg en Piet Stehouwer op IKC it iepen
finster langs geweest om alle ontwikkelingen eens goed door te nemen en om te horen welke
activiteiten er allemaal op de rol staan. Het was een positief gesprek.

Scholing onder leiding van Jimke Nicolai
Een activiteit die dit jaar op de rol staat is o.a. een begeleidingstraject o.l.v Jimke Nicolai. Een expert
op gebied van thematisch onderwijs met ongelooflijk veel ervaring. Hij heeft een eigen bureau
"Levend leren” in Nij Beets. Komend schooljaar zal hij ons helpen om een verdiepingsslag te maken.
Gisteren hadden we met het team de eerste bijeenkomst. Dit wordt bekostigd uit de NPO gelden.

It lyts finster
Nieuwe peuters.
In september konden we weer nieuwe peuters begroeten. Jeske Alen, Mayson Schievink en Tijmen
Leeningen wensen we heel veel plezier op het IKC iepen finster.
Uitleen boeken peuteropvang.
In de eerst week van oktober hebben alle peuters een prentenboek meegekregen naar huis. Het
prentenboek mag je een maand lenen. Graag het geleende boek in de laatste week van de maand
weer inleveren op de peuteropvang. Elke nieuwe maand krijgen ze weer een ander boek mee naar
huis.
Peuteropvang it lyts finster VVE.
Voor en vroegschoolse educatie (vve) is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid. Het doel
is om peuters met een mogelijke (taal)achterstand, ook wel 'doelgroepkinderen' genoemd, beter
voor te bereiden op de basisschool en ervoor te zorgen dat peuters zonder achterstand naar groep 1
kunnen. Per 1 september zijn we officieel een VVE locatie geworden. De peuteropvang moet 4 x 4
uur per week aanbieden. Omdat wij maar 2 dagdelen geopend zijn, hebben wij een samenwerking
met de peuteropvang in Tzum. Doordat wij nu een VVE locatie zijn geworden kunnen we helaas tot
onze spijt niet meer aansluiten bij de thema's van de basisschool. In een schooljaar moeten wij nu 5
à 6 thema's aanbieden van UK en Puk, piramide en Tomke. Op dit moment werken we over de spin,
en de herfst.

Stagiaires komen en gaan....
Hoi, ik ben Marit en ik kom hier de komende tijd stagelopen in groep 1,2 en 3. Ik kom uit Franeker en
zit sinds kort op de NHL Stenden waar ik sinds september de PABO doe. Ik heb er erg veel zin in!
Dag allemaal! Mijn naam is Nienke Tijmstra, ik ben 20 jaar oud en kom uit Makkum. Ik ben eerstejaars
student aan de PABO op Hogeschool NHL Stenden in Leeuwarden en ben sinds deze week begonnen met
stage lopen in groep 1/2/3! Voordat ik aan de PABO begon heb ik eerst mijn diploma Onderwijsassistent
gehaald. Door de verschillende stages die ik tijdens deze opleiding heb mogen lopen weet ik zeker wat ik
later wil gaan worden: Juf! Ik ben daarom ook super blij dat ik mag beginnen met stage lopen op deze
leuke school! Ik zal het gehele schooljaar op elke dinsdag aanwezig zijn, maar zal ook eens in de zoveel

weken de hele week in de groep staan. Jullie zullen mij dus vast en zeker nog eens tegenkomen! Ik heb er
erg veel zin in en hoop een leuke en leerzame tijd tegemoet te gaan!

Hallo kinderen, ouders en verzorgers!
Afgelopen 7 weken heb ik stage mogen lopen in groep 4, 5 en 6. Na de zomervakantie ben ik gelijk
aan de slag gegaan met groep 4 en heb daarna vooral lesgegeven aan groep 5 en 6. Het is een leuke
groep waar ik met veel plezier rond heb gelopen en lessen heb mogen geven. Als ik later terugdenk
aan mijn stage in Achlum dan zal ik zeker denken aan het gezellig schoolreisje en het project over
Achlum. Maar ook zeker aan de kinderen die er elke dag weer een gezellige dag samen van willen
maken. Ook heb ik hele mooie talenten van de kinderen mogen zien in de verschillende lessen. Iets
wat basisschool It Iepen Finster heel erg belangrijk vindt en wat ik ook echt terugzie bij de kinderen
en de bevlogen leerkrachten.
Vanaf volgende week mag ik gaan genieten van mijn zwangerschapsverlof, want halverwege
november verwachten wij weer een kleine meid. Na mijn verlof mag ik mijn eindstage doen op
basisschool De Skeakel in Sexbierum.
Ik wil de kinderen, de leerkrachten en Brenda ontzettend bedanken voor de afgelopen 7 weken!
Groetjes juf Marije

En ondertussen leren we ook nog letters, en kunnen we
in de onderbouw al hele woordjes stempelen en lezen. Hier laat Jelte Pieter zien wat je met OO kunt
schrijven.
Tot slot was er een geslaagde verkeersles, waarbij alle fietsen werden gekeurd. Prachtige fietsen van
trotse eigenaars, Hier en daar ontbreekt de goede verlichting, dat is wel handig voor de donkere dagen,
verder was het dik in orde!

