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Wat leest u in deze nieuwsbrief?
Een nieuw schooljaar, werken in Units!
Leesbingo
Optimist on tour!
Kennismakingsgesprekken
Informatieavond
Finnjoltheater terug van weggeweest
MaxClass
Ouderbijdrage
Finnjol Fit-nieuws!
Op tijd komen, super belangrijk!
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Hieronder nogmaals de groepsnamen:
1/2/3a Dolfijnen
Juf Bianca
Juf Sandra
1/2/3b Pinguïns
Juf Netty
1/2/3c Zeepaardjes
Juf Esther
Juf Petra
4/5a
Zeeschildpadden Juf Jacqueline
Juf Petra
4/5b
Zeesterren
Juf Lonneke
Juf Erica
6/7/8a Octopussen
Juf Elly
6/7/8b Koraalduivels
Meester Bert
Juf Erica
Een nieuw schooljaar, werken in Units!
De eerste dagen van het nieuwe schooljaar
zitten er alweer op en daarmee ook de eerste
dagen werken in de Units. En natuurlijk lopen we
tegen organisatorische zaken aan en loopt nog
niet alles helemaal hoe het moet lopen, maar
wat doen de kinderen het allemaal al goed. Ze
weten precies wanneer ze waar mogen werken
en doen dat ook heel serieus. Prachtig om te zien
dat de kinderen heel goed zelf in staat zijn om
een passende werkplek te vinden.
Wij zijn blij dat we ze nu werkplekken kunnen
aanbieden. We weten immers dat de hele dag
zitten ongezond is, door de verschillende
werkplekken aan te bieden willen we zorgen
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Kennismakingsgesprekken
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Luizencontrole

MR
Informatieavond
Verteltassen
Finnjoltheater: dolfijnen,
zeeschildpadden,
octopussen
Studiedagen: leerlingen vrij
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Start Kinderboekenweek
Finnjoltheater: pinguïns,
zeesterren, koraalduivels
(afsluiting KBW)
Verteltassen
OR
Onderbouw vrij (dolfijnen,
pinguïns, zeepaardjes)
Herfstvakantie

voor afwisseling. Zo hebben we naast de gewone
stoelen in elke klas ook bankjes en krukjes (die
vragen een actieve zit van de kinderen),
staplekken en in de bovenbouw zelfs
fietsplekken!
Ook de leerkrachten van de Finnjol maken gretig
gebruik van alle verschillende werkplekken, ook
voor ons is het goed om af en toe staand te
werken en ook de fietsen worden door de
leerkrachten graag gebruikt.
Bent u benieuwd hoe het werken in de Units
precies gaat of wilt u ook eens de fietsen
uitproberen? Kom dan langs op onze
informatieavond!
Leesbingo
Voor de vakantie hebben wij leesbingo-kaarten uitgedeeld aan de
leerlingen. Volgende week kunnen de leerlingen deze inleveren bij juf
Reni in ruil voor een kleinigheidje. Wij zijn blij om te zien en te horen
dat zoveel leerlingen in de vakantie leeskilometers gemaakt hebben.
Optimist on tour!

Onze bovenbouwleerlingen hebben vandaag
deelgenomen aan ‘optimist on tour!’,
hieronder hun verhaal:
Wij hebben vandaag uitleg gekregen over
zeilen in een Optimist, varen op een kano en
op een surfplank. Dit gebeurde tijdens de
Hiswa in Batavia-haven.
Uit onze klas was één meisje van de surfplank
in het water gevallen, zij heet Romy.
Romy vond het grappig maar het water wel
erg koud.
Na een poos mochten wij in een
reddingsboot van de KNRM. Toen wij de
haven uit waren gevaren gingen wij super
hard! En wij gingen ook snel de bochten om.
Er werd van alles uitgelegd, het waren
aardige mensen.
De kinderen zonder zwemdiploma gingen
leuke dingen op de kant doen zoals een quiz
maken en mooie boten bekijken. Ze hebben
ook knopen geleerd die je met zeilen nodig
hebt.
Het was een super gave dag!

Kennismakingsgesprekken
Volgende week staan de kennismakingsgesprekken op de agenda. Voor
ons hele belangrijke gesprekken. Bij iedere basisgroep hangt een
intekenlijst. Wij hopen alle ouders te zien tijdens deze gesprekken en
hopen dan ook dat u zich tijdig inschrijft. Ook als u kind bij dezelfde
leerkracht zit als vorig jaar is het fijn als u wel op gesprek komt. Wij
hebben de kinderen immers 6 weken niet gezien en wat zijn ze gegroeid.

Informatieavond
Volgende week dinsdag, 11 september, is de jaarlijkse informatieavond. Dit jaar willen we deze
informatieavond wat anders invullen dan u van ons gewend bent. Ook willen wij graag deze avond
gebruiken om andere belangstellenden de mogelijkheid te geven om onze mooie school te
bewonderen en het onderwijs op de Finnjol te leren kennen.
Hieronder in grote lijnen het programma van de avond
19:00 deur open
19:05 algemene opening in de middenruimte
19:15 informatieronde 1
19:40 informatieronde 2
20:05 informatieronde 3
Gedurende de hele avond is er een informatiemarkt in de middenruimte.
Wij hopen dat u allen komt en nodigt u andere geïnteresseerde ook uit?
Finnjoltheater, terug van weggeweest
Vanaf dit schooljaar willen wij het Finnjoltheater weer invoeren. Alle groepen hebben 2 of 3 keer in
het jaar een moment waarop enkele leerlingen op het podium staan. Ons streven is dat alle
leerlingen minimaal 1 keer per jaar aan de beurt komen. We beginnen al heel snel, vrijdag 21
september is het eerste Finnjoltheater, dan zijn de dolfijnen, de zeeschildpadden en de octopussen
aan de beurt. De ouders van deze groepen zijn van harte welkom om aanwezig te zijn. Hieronder
alvast alle data van de Finnjoltheaters en de groepen die daarbij optreden. Ook voor deze data geldt
dat alleen de ouders van de groepen die optreden aanwezig mogen zijn.
Vrijdag 21 september De dolfijnen
De zeeschildpadden
De octopussen
Vrijdag 12 oktober
De pinguïns
De zeesterren
De koraalduivels
Vrijdag 30 november
De zeepaardjes
De zeeschildpadden
De octopussen
Vrijdag 25 januari
De dolfijnen
De zeesterren
De koraalduivels
Vrijdag 29 maart
De pinguïns
De zeeschildpadden
De octopussen
Vrijdag 28 juni
De zeepaardjes
De zeesterren
De koraalduivels

MaxClass
Afgelopen week heeft u allen een brief gekregen dat wij als school overgaan op MaxClass. Op dit
moment zijn wij alle emailadressen van ouders aan het verzamelen. Mocht u geen emailadres
hebben dan kunt u op alle schooldagen in de ochtend bij juf Reni terecht. Zij kan u dan helpen met
het aanmaken van een emailadres. Mocht u thuis geen computer hebben, dan is dat geen probleem,
ook op uw mobiele telefoon kunt u uw mail bekijken en straks een MaxClass-account aanmaken.
Zodra wij alle emailadressen hebben zullen wij MaxClass in gebruik gaan nemen. U krijgt dan per
kind een uitnodiging van de groepsleerkracht.
Ons streven is om vanaf de herfstvakantie geen informatie meer op papier te verstrekken, het is dus
van groot belang dat u voor die tijd uw MaxClass-account heeft aangemaakt. Ook hierbij kan juf Reni
u in de ochtenden helpen.
Finnjol Fit-nieuws!
Even voorstellen: ik ben de leefstijlwijkcoach in de Kustwijk (en de Bolder) en help bewoners in de
wijk op weg naar een gezonde(re) leefstijl. Gezondere voeding, meer bewegen, minder stress,
andere mensen ontmoeten. Iedereen die iets wil veranderen om beter in zijn vel te zitten, kan
contact met mij opnemen. Een heel belangrijk onderdeel van mijn werk is om kinderen (en hun
ouders) te helpen meer te bewegen en bewust te worden van gezonde voeding. Hoe kunnen we
kinderen meer buiten laten spelen en ook anders laten spelen? Wat zijn gezonde tussendoortjes?
Van welke voeding krijg je energie en hoe start je met een gezond ontbijt?
De Finnjol en ik gaan in het komende schooljaar actief aan de slag met gezondheid. De school vindt
een gezonde leefstijl ook heel belangrijk en we gaan dit komende schooljaar samen bekijken wat
we met elkaar (kinderen, ouders, docenten, leefstijlwijkcoach) kunnen doen om samen fitter en
gezonder te worden. Iedereen fit en gezond: daar gaan we voor!
Zo starten we in september met het project ‘Schoolontbijt’. Kinderen en ouders worden
uitgenodigd om vanaf oktober op een vaste dag in de week in school te komen ontbijten. Dit is een
initiatief van Welzijn Lelystad, IDO Lelystad en De Finnjol. We stimuleren een gezond ontbijt en
gaan na het ontbijt met ouder(s) in gesprek over allerlei thema’s die hen bezighouden. In
september worden de leerlingen van alle klassen een keer uitgenodigd een Schooltonbijt met hun
ouders bij te wonen en vanaf oktober staat het Schoolontbijt open voor ouders en kinderen die
hier behoefte aan hebben. U krijgt hier via school nog alle informatie over.
In het komende jaar gaan we dus allemaal gezonde activiteiten inzetten. Ik was in de
zomervakantie op het schoolplein te vinden met sport- en spelactiviteiten en u zult mij met de
leefstijlkar regelmatig zien bij school. Zo ook op 11 september a.s. bij de Infoavond op school. Dan
kom ik graag met u in gesprek over een gezonde leefstijl en beantwoord ik natuurlijk graag alle
vragen die u heeft.
Ik zal in De Finnflits iedere keer een stukje plaatsen. Heeft u vragen of suggesties, dan kunt u mij
altijd benaderen.
Met hartelijke groeten,
Manon Geerlings
Leefstijlwijk-coach
Tel. : 0320-745780|(Sociaal Wijkteam Lelystad Noordwest)
Mobiel: 06-18345281
Email: m.geerlings@welzijnlelystad.nl

Ouderbijdrage
Als bijlage bij deze Finnflits vindt u een brief van de OR over de ouderbijdrage. De OR heeft de
ouderbijdrage nodig om allerlei extra activiteiten te organiseren die niet vanuit het reguliere budget
van de school betaald kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan wat lekkers voor tijdens de
sportdagen, het organiseren van het sinterklaasfeest en nog meer van dat soort activiteiten.
De hoogte van de ouderbijdrage bedraagt voor het schooljaar 2018 – 2019:
• € 17,50 voor elk 1e kind.
• € 15,00 voor elk volgend kind.
In de brief ziet u precies hoe u dit geld kunt overmaken.
Op tijd komen, super belangrijk!
Zoals u wellicht nog weet hebben we vorig jaar veel aandacht besteed aan het op tijd komen, zodat
de lessen op tijd kunnen beginnen. Nu aan het begin van het nieuwe schooljaar zien we dat het voor
sommige kinderen (en ouders) lastig is om weer op tijd op school te zijn. Hieronder nogmaals de
afspraken:
- Om 8:20 gaan de deuren van de school open. De kinderen
gaan naar binnen en hebben 10 minuten de tijd om in de klas
te komen.
- Om 8:25 gaat de 1e bel, dan kan iedereen zijn plekje in de
kring opzoeken.
- Om 8:30 gaat de 2e bel, gaan de lokaaldeuren dicht en begint
de les.
- Het ongeoorloofd ‘te laat komen’ wordt geregistreerd (ook
al is het maar een paar minuutjes).
- Bij drie keer ongeoorloofd te laat komen moet het kind
(vanaf groep 5) de tijd na schooltijd inhalen en worden ouders uitgenodigd voor een gesprek
met de leerkracht.
- Als daarna de situatie niet verbetert, dan worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek
met de directie.
- Als bovenstaande aanpak niet helpt, dan wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld en
riskeren ouders een boete.
Wij gaan er vanuit dat het ons met z´n allen gaat lukken om ervoor te zorgen dat de lessen op tijd
kunnen beginnen.

Beste ouders/verzorgers,
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen.
Wij hopen dat uw kind een mooi en leerzaam jaar zal hebben op De Finnjol.
Naast het leren willen wij activiteiten blijven aanbieden waar een vrijwillige ouderbijdrage voor
nodig is.
Daarom vragen wij u dit jaar om een ouderbijdrage.
Waarom hebben we de ouderbijdrage zo hard nodig?
De ouderbijdrage wordt besteed aan extra activiteiten voor de leerlingen.
Denk hierbij aan de Kinderboekenweek, sint-, kerst- en paasviering, sportdag, schoolvoetbal,
projecten.
Dit zijn allemaal activiteiten die niet uit het budget van het Ministerie van Onderwijs kunnen
worden betaald.
Aan het begin van elk schooljaar wordt tijdens de jaarvergadering een financiële verantwoording
van de besteding van de ouderbijdrage gegeven aan u als ouder.
De begroting voor het nieuwe schooljaar en het financiële jaarverslag publiceren wij vervolgens,
na goedkeuring van de MR, op de website.
De hoogte van de ouderbijdrage bedraagt voor het schooljaar 2018 – 2019:
• € 17,50 voor elk 1e kind.
• € 15,00 voor elk volgend kind.
Ouderbijdrage vóór 15-10-2018 aanstaande overmaken.
Graag ontvangen wij de ouderbijdrage vóór 15 oktober 2018 op IBAN rekeningnummer
NL06INGB0006484556 t.n.v. ouderraad obs de finnjol. onder vermelding van de naam van uw
kind + de groep + ouderbijdrage schooljaar 2018-2019.
Indien u de ouderbijdrage niet in een keer wilt/kunt betalen, verzoeken wij u om dit voor 5
oktober 2018 aan ons kenbaar te maken. Dit kan door onderstaand formulier in te vullen en dit
aan de leerkracht te geven. Zonder tegenbericht gaan wij er vanuit dat de ouderbijdrage
overgemaakt zal worden.
Aanvullende vragen?
Als u nog vragen of andere zaken heeft, aarzel niet om dit kenbaar aan ons te maken.
Wij rekenen op uw ouderbijdrage.
Namens de OR/MR & de kinderen bedankt!
Met vriendelijke groet,
O.R De Finnjol

Ondergetekende,

Naam ouder/verzorger: ______________________________________

Adres: _____________________________________

Naam en groep: ________________________

Wil graag de ouderbijdrage van _________euro in termijnen betalen.
De 1ste betaling van __________euro wordt voor 15 oktober 2018 overgemaakt.
De 2de betaling van ___________euro wordt voor 15 december 2018 overgemaakt.
De 3de betaling van ____________euro wordt voor 15 februari 2019 overgemaakt.

Handtekening ouder/verzorger: ____________________________

