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Ma 3-9-2018
Di 4-9-2018
Vr 7-9-2018
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Di 18-9-2019
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1e schooldag
Jaaropening
Luizencontrole
Informatieavond
Verteltassen
Studiedag
Studiedag

Het zit er (bijna) op!
Beste ouders/verzorgers en leerlingen van de Finnjol,
Het zit er nu echt (bijna) op, schooljaar 2017/2018 is ten einde. Wat is het een indrukwekkend jaar
geweest. Mijn eerste jaar als directeur op de Finnjol en wat ben ik blij dat ik deze stap gezet heb.
Wat ben ik trots: trots op de kinderen, trots op mijn collega’s, trots op alle ouders die zo betrokken
zijn bij de school. Ik ben gewoon trots op het feit dat ik de directeur mag zijn van deze prachtige
school. Het is een jaar waarin veel is gebeurd. De inspectie van onderwijs is langs geweest en heeft
gezien en erkend dat we de goede kant op gaan, we zijn dan ook niet langer zeer zwak. We hebben
een stemronde gehouden over het continurooster en we gaan daar volgend jaar inderdaad mee
starten. Ook zijn er grote stappen gezet om ons onderwijs nog beter te maken, mede daarom gaan
we volgend jaar starten met het werken in units. Nieuw meubilair is uitgezocht en de verbouwing
is, zoals u weet, in volle gang. Het kan niet anders dan dat volgend jaar net zo een indrukwekkend
jaar wordt als dit schooljaar. Ik kijk er in ieder geval heel erg naar uit.
Maar nu eerst vakantie! Ik wens u allen een fijne vakantie en hoop u allemaal volgend schooljaar
weer terug te zien op De Finnjol.
Fijne vakantie,
Patricia Delemarre
Directeur OBS De Finnjol
Praktische zaken voor schooljaar 2018/2019
Vanaf volgend schooljaar zullen wij het continurooster hanteren. Dat houdt in dat alle kinderen elke
dag van 8:30 tot 14:15 op school komen. De kinderen lunchen op school in hun eigen basisgroep.
De kinderen moeten dan ook naast hun tien-uurtje (bij voorkeur een stukje fruit en wat drinken)
ook een lunch meenemen. Wilt u erop letten dat u uw kind niet teveel meegeeft.
De gymdagen zijn niet gewijzigd, alle kinderen hebben gym op maandag en donderdag. Op deze
dagen moeten alle kinderen dus hun gymkleding en gymschoenen meenemen. Op de maandag start
groep 6/7/8b met gym, zij mogen de maandag na de vakantie dan ook starten in de gymzaal. Op de
donderdag start groep 4/5a met gym en mogen zij ’s ochtends meteen naar de gymzaal.

Juf Reni
Beste leerlingen, ouders/verzorgers,
Volgend schooljaar kom ik als administratief medewerkster op de Finnjol
werken.
Ik ben al een paar keer op school wezen kijken en met een paar leerkrachten
kennis gemaakt. Ik heb een fijne indruk van de school en kijk dan ook met
plezier uit naar het nieuwe schooljaar.
Sinds 2005 ben ik werkzaam bij Batavialand, voorheen museum Nieuw Land,
in Lelystad als receptioniste. Een hele leuke baan waar ik met plezier heb
gewerkt maar het is tijd voor iets anders. Vandaar dat ik heb gesolliciteerd op
de functie van administratief medewerkster op OBS de Finnjol.
Momenteel woon ik in de Galjoen in Lelystad met mijn vriend, 2 zoons van 14 en 5 jaar, onze kat
en 2 kippen. Ik woon er heerlijk en vlak bij school. Dus dat wordt elke dag op de fiets naar mijn
werk.
Het is bijna zover dat ik afscheid moet nemen van mijn huidige werkgever en vele collega’s. Dat is
best lastig als je ergens al zo’n lange tijd werkt maar ik durf ervan uit te gaan dat ik ook op OBS de
Finnjol mijn plekje zal gaan vinden.
Ik wens iedereen een hele fijne vakantie toe en hoop u en de kinderen in september allemaal in
goede gezondheid te mogen ontmoeten en begroeten.
Met vriendelijke groet,
Reni Mans
Finnjol-Lees-Bingo
Alle leerlingen krijgen vandaag een Finnjol-Lees-Bingo mee voor in de zomervakantie. Als de
leerlingen hun Bingokaart vol hebben kunnen ze die tijdens de jaaropening (dinsdag 4 september)
inleveren op school voor een kleinigheidje. Wij hopen op veel volle bingokaarten.
Een lege school
Zoals u weet zijn wij druk bezig met de laatste
voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Dat is dit jaar
wat meer werk. In de vakantie krijgen we namelijk een
nieuwe vloer in de lokalen, de middenruimte en de gang.
Dat betekent dat de school helemaal leeg moet.
Een lege school geeft natuurlijk andere mogelijkheden. De
kinderen hebben vandaag heerlijk (letterlijk) de ruimte
gehad. De vloeren staan vol met prachtige kunstwerken.
Het is bijna jammer dat we na de vakantie een nieuwe vloer
krijgen.
Als het goed is wordt het grootste gedeelte van het nieuwe
meubilair in de zomervakantie geleverd. Zodat we na de
vakantie lekker kunnen starten. Helaas is niet alles op tijd,
dus zullen we de eerste weken nog een paar oude dingen
moeten gebruiken. Zodra al het meubilair binnen is zullen
wij een rommelmarkt organiseren en heeft u de
mogelijkheid om oud meubilair op te kopen.

Tips voor in de vakantie
Op vakantie gaan in de zomer is heerlijk, maar ook een periode thuis kan fijn zijn. Gelukkig zijn er
veel leuke dingen te doen in de zomervakantie. Hieronder enkele voorbeelden.
Kortingsbonnen Kermis Lelystad
Van 1 t/m 5 augustus is er kermis in Lelystad. Voor de kermisliefhebbers zijn er kortingsbonnen
beschikbaar via de site www.kermiskorting.nl

Spelen op schoolplein
Finnjol in de zomer!

Iedere dinsdag in juli en
augustus, van
14.00 – 16.00 uur
Leefstijlkar met sport &
spelmateriaal
leefstijlwijkcoach Manon Geerlings
Welzijn Lelystad

