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Hij komt, hij komt, de onderwijsinspectie komt
Op maandag 3 december zal de onderwijsinspectie het herstelonderzoek op De Finnjol komen
uitvoeren. Vorig jaar is de onderwijsinspectie ook geweest, zij hebben toen vastgesteld dat we grote
vooruitgang hadden geboekt, maar nog wel onvoldoende waren. Wij kijken er naar uit om de
onderwijsinspectie de vooruitgang van het afgelopen jaar te laten zien.
Sintversiermiddag
Op zaterdag 17 november komt Sinterklaas, als het goed is, weer aan in ons land. Ook zal hij op 5
december samen met een aantal van zijn pieten onze school weer komen bezoeken. Natuurlijk
willen wij dan graag dat de school helemaal in sfeer is.
Op vrijdag 16 november willen wij daarom een Sintversiermiddag organiseren. Vanaf 15:00 gaan we
de school in stijl aankleden, zodat de kinderen na het weekend in een versierde school komen. Komt
u ons helpen?

Kinderzwerfboeken op De Finnjol

Help mee met het inzamelen van kinderboeken!

We zamelen kinderboeken in voor een KinderzwerfboekStation op De
Finnjol.
Waarom is lezen belangrijk?
Nog steeds verlaat 15% van de kinderen het basisonderwijs met een taalachterstand. Maar als er
thuis boeken zijn, gaan kinderen gemiddeld drie jaar langer naar school. Kinderen die lezen
hebben een betere taalontwikkeling en een grotere kans op een goede toekomst.
Kinderzwerfboeken
Dit zijn boeken die zwerven van kind naar kind. Je vindt ze op school, in de wachtkamer, op de
kinderboerderij, in de trein, in een KinderzwerfboekStation of …… Je herkent ze aan de
zwerfsticker op de kaft.
KinderzwerfboekStations
Dit zijn kasten vol zwerfboeken! Je kan hier een boek brengen dat een ander kind mag lezen. Én je
kunt een zwerfboek uitzoeken om zelf te lezen. Je vindt de adressen op www.kinderzwerfboek.nl.
Er zijn al meer dan 2.400 KinderzwerfboekStations in Nederland!
Leesplezier voor iedereen!
Kinderzwerfboek vindt dat álle kinderen moeten kunnen lezen. Dat vinden wij ook! Daarom
roepen wij je op om een (gelezen) kinderboek mee te nemen van huis. Lever deze in bij juf Reni,
daar vind je ook de zwerfstickers om op je boek te plakken. Tips voor goede boeken:
- het boek is bestemd is voor kinderen t/m 14 jaar
- het boek ziet er aantrekkelijk uit
- het boek is tijdloos (Pluk van de Petteflet) of redelijk recent (van na 2001).
Waar gaan de boeken zwerven?
Na de inzamelactie laten wij de boeken vanaf 2 november zwerven vanuit ons eigen
KinderzwerfboekStation.

Facultatieve voortgangsgesprekken
Van 19 tot 23 november staan de facultatieve voortgangsgesprekken op de agenda. De
leerkracht(en) van uw kind(eren) maken graag gebruik van dit moment om u te vertellen hoe het
gaat op school. U krijgt via Maxclass een uitnodiging voor deze gesprekken. Wij hopen u allen te
zien.
Oudercafé
Op dinsdag 27 november staat het eerste oudercafé op de agenda. Wij nodigen u allen van harte uit
om met ons mee te denken over ons nieuwe schoolplan. Begin november zullen wij u meer
informatie geven over het oudercafé, maar zet u hem alvast in uw agenda?

Tevredenheidsonderzoek
In november starten we weer met het tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek onder leerlingen,
ouders en medewerkers. Alle ouders (één per gezin) krijgen een vragenlijst mee naar huis waarop
zij kunnen aangeven hoe tevreden zij zijn over de Finnjol. Het is voor ons heel belangrijk dat zoveel
mogelijk ouders de vragenlijst voor ons invullen. Mocht u moeite hebben met de vragenlijst dan zijn
er altijd medewerkers van De Finnjol die u kunnen helpen.
Onderbouw 18 april toch naar school
Op 18 april 2019 stond er een studiedag gepland voor de onderbouw, deze trekken we bij deze in.
De kinderen van de onderbouw moeten op 18 april toch naar school. Toen we de studiedagen
inplanden was dat nog alleen voor de groepen 1 en 2. Leerlingen in groep 3 mogen minder gebroken
weken maken dan leerlingen uit de groepen 1 en 2. Dat is de reden dat we deze keuze moeten
maken.
TOLK-bijeenkomst
6 November hebben we om 8.45 uur weer een ouderbijeenkomst over Taal voor de ouders van Go
en de Onderbouwunit. We gaan deze keer Spelletjes spelen. Spelletjes spelen nodigt kinderen uit
om veel te praten en dat is weer goed voor de taalontwikkeling!
Wie:
Wat:
Waar:
Wanneer:

Ouders GO en onderbouwunit
Bijeenkomst Taal – Spelletjes
Middenruimte
6 november van 8.45 – 9.45 uur

Verteltassen
Dinsdag 16 oktober was onze tweede ochtend van de Verteltassen. We hebben gewerkt aan een
nieuwe Verteltas: Raadt eens hoeveel ik van je hou! Wat fijn om te zien dat ouders zo goed
meehelpen. Er waren hele leuke ideeën waar we de volgende keer mee verder gaan.
De volgende bijeenkomst is op dinsdag 20 november van 8.30 – 11.00 uur. U bent van harte
welkom om te komen kijken en mee te helpen.

Fitnieuws
Het nieuwe schooljaar is alweer op gang gekomen. Tijdens de Infomarkt heb ik kennis gemaakt met
een aantal ouders en met de docenten en gesproken over een gezonde leefstijl. De Finnjol zet dit
jaar in op een Gezonde School. Daar gaan we dit komende schooljaar met elkaar aan werken. In
oktober wordt gestart met het Schoolontbijt. U heeft hier of krijgt hier snel informatie over. Elke
dinsdagochtend bent u welkom om met uw kind(eren) op school te ontbijten. Na het ontbijt is er
altijd tijd om met andere ouders in gesprek te gaan over verschillende thema’s die u als ouders
bezighouden. Heeft u suggesties voor thema’s? Meld ze dan vooral bij school (bij juf Petra)!
In deze Finnflits hebben we het
over ontbijt. Wat is eigenlijk een
goed ontbijt? Als u en uw
kinderen een nieuwe dag
beginnen, dan is goed ontbijten
belangrijk. U wilt over een dag
veel dingen doen, kinderen naar
school brengen, het huishouden,
werken, fietsen, dingen regelen.
Uw kinderen doen ook veel op
een dag: op school moeten ze
leren,
zich
concentreren,
gymmen, sporten en spelen. En
daar heb je energie voor nodig.
Die energie haal je uit een goed
ontbijt. Voeding waar wat in zit
(vezels, eiwitten, vitaminen,
koolhydraten,
etc.). Zoals
bijvoorbeeld:
volkorenbrood,
eieren, yoghurt, muesli, crackers,
vleeswaren, kaas, pindakaas, mueslibol, pap, appelstroop, komkommer, tomaat, humus, kwark, vers
fruit, soja en rijstwafels. Door gezond te ontbijten, krijgt uw lichaam voldoende brandstof binnen
om in actie te komen (en u brengt uw verbranding op gang). Uw kinderen kunnen zich met een goed
ontbijt op veel beter concentreren op school en bij andere activiteiten. Zie hierboven voorbeelden
van gezonde boterhammen.
Als alle kinderen per dag 2-4 boterhammen zouden eten met gezond broodbeleg, dan is dat een
heel goed begin! Heeft u moeilijke eters? Dek de tafel gezellig, eet met elkaar. Gezond ontbijten
zorgt ervoor dat je niet snel naar koek en snoep verlangt. In heel veel producten is suiker verwerkt.
Suiker heeft een minder goede invloed op uw lichaam. Suiker kan kinderen hyperactiever maken,
dipjes veroorzaken en ongewenste kilo’s veroorzaken. Kijkt u in de supermarkt vooral op het etiket
wat er in een product aan suiker en calorieën verwerkt is. Een beetje bewuster kijken naar een
ontbijt maakt heel veel verschil. Succes en eet smakelijk!
Manon Geerlings
Leefstijlwijkcoach
Tel. 06-18345281
Voor het schoolontbijt zoeken wij vrijwilligers die dit kunnen begeleiden. Op 6 november kunnen
wij u daar, tussen 8:30 en 9:30, meer informatie over geven. Wilt u ook vrijwilliger worden en met
ons zorgen voor een goed ontbijt voor alle kinderen binnen de school? Kom dan langs op 6 november
of meld u aan bij juf Patricia.

