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Nieuwe leerlingen
Na de zomervakantie mochten wij weer een aantal nieuwe leerlingen verwelkomen.
Nova Joy komt groep 6 versterken, Sjoerd is in groep 4 gekomen en zijn broertje Wybe zit
nu gezellig in groep 2. Welkom allemaal, wij hopen dat jullie een fijne, leerzame en
gezellige tijd zullen hebben op de Fôlefinne.
Even voorstellen..
Ik ben Sibbele Bonthuis en ben komende tijd werkzaam in de bovenbouw. Ik ben
inmiddels 64 jaar en heb veel ervaring in de hoogste groepen. Ik ben getrouwd, heb drie
dochters en drie kleinzoontjes en woon samen met Mathilde in IJlst.
Van oorsprong kom ik uit Bolsward en na ´t Harde en Meppel ben ik nu sinds enkele jaren
terug in Friesland. Hier merkte ik dat er zelfs in deze noordelijke provincie
leerkrachttekorten zijn in het onderwijs en daarom ben ik weer aan het werk gegaan. Ik
was namelijk al gestopt in het jaar dat mijn eerste vrouw is overleden. Vanaf oktober tot
de zomer heb ik in Bantega gewerkt in groep 6,7 en 8 en nu er goede opvolging is, ben ik
weer vrij en kom nu Oosterwierum helpen, een dorp dat mij wel bekend is.
Hobby´s van me zijn schaken, natuur en lezen.
Ik zal mijn best doen om goed te zorgen voor jullie kinderen. Kom gerust eens langs bij de
school om even kennis te maken!
Groeten Sibbele

Gymlessen
Vanaf vrijdag 4 oktober zullen de gymlessen weer in de gymzaal van Mantgum plaats
vinden. Het is belangrijk dat de kinderen geschikte kleding en schoeisel voor in de zaal
dragen. Tot die tijd gymmen de kinderen op het sportveld, ook daar is het handig om
geschikte schoeisel te dragen.
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Buitenschoolse opvang
Op maandag 26 augustus is de BSO op Dûbelspan van start gegaan. Er wordt al volop
gespeeld, gekletst en gezellige dingen ondernomen.
De BSO zal in eerste instantie open zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Voor
de woensdagen waren niet genoeg aanmeldingen. Mocht u zich nog niet hebben
ingeschreven maar zou u toch gebruik van de BSO willen maken, dan kunt u zich alsnog
inschrijven via de kinderopvang organisatie Kids first (www.kidsfirst.nl)
Kinderboekenweek
Allemaal instappen! Reis mee met de fietstaxi, de huifkar, de hogesnelheidstrein of het
ruimteschip. De Kinderboekenweek 2019 gaat over voertuigen. Met het thema; Reis
mee! gaan we op reis in kinderboeken. Niet de bestemming maar het vervoer erheen
staat centraal. Ontdek de ruimte met een raket, beleef avonturen op een cruiseschip,
verken een land tijdens een roadtrip, trek rond met een tractor en zeil de wereld rond op
een catamaran. Met een boek kun je elke reis maken die je wilt, een reis die je leven
verrijkt!
Wij starten op maandag 30 september met de Kinderboekenweek. Wat we allemaal gaan
doen blijft natuurlijk nog even een verrassing.
De Kinderboekenweek sluiten wij af met een inloop moment. De kinderen zullen u
rondleiden en vertellen wat zij allemaal doen en leren op school en tijdens de
Kinderenboeken week. U bent van harte welkom op donderdag 10 oktober van 13.30u
tot 14.15u! Wees welkom!
Hoofdluis
Wij zijn erg blij dat onze school helemaal hoofdluisvrij is. Bedankt luizenmoeders voor de
luizencontrole!
Schoolplein
In de zomervakantie is het schoolplein weer aangepakt. Zo is er weer fris zand in de
zandbak gekomen en is al het onkruid verwijderd. Het ziet er weer prachtig uit!
Gouden weken gesprekken
In tegenstelling tot voorgaande Jaren krijgen de “Gouden weken gesprekken” dit keer
een andere invulling. Er is voor gekozen om alleen de ouders uit te nodigen die kinderen
hebben die naar een andere leerkracht zijn gegaan. Bijvoorbeeld van groep 2 naar groep
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3. Ook zullen alle ouders van de bovenbouw een uitnodiging krijgen zodat zij kennis
kunnen maken met meester Sibbele. Mocht u geen uitnodiging krijgen maar toch graag in
gesprek willen met een leerkracht dan bent u natuurlijk van harte welkom. Dit graag zelf
kenbaar maken bij de betreffende leerkracht. De gesprekken zullen plaats vinden op
maandag 14 oktober, uitnodiging volgt nog
Merke activiteiten vrijdag 13 september
Nog een weekje en dan is het alweer zover... De Merke!! Op deze dag zal er geen
vrijdagssamenwerking plaats vinden. Alle kinderen van de Fôlefinne worden om 8.45u bij
de Tysker verwacht. Vanuit daar zal de optocht starten en aansluitend het ontbijt (9.30u).
Om 10.00u starten de spelletjes voor de kinderen en om 11.30u komt u uw kind weer
ophalen. De kinderen hoeven deze ochtend geen fruit of drinken mee te nemen.
De rapporten
Wij vragen u om de rapporten die u voor de zomervakantie heeft gekregen weer mee
naar school te geven en in te leveren bij de groepsleerkracht.
Vakanties en studiedagen schooljaar 2019-2020
Vakanties:
Herfstvakantie: ma 21 oktober t/m vr 25 oktober
Kerstvakantie: ma 23 december t/m ma 6 januari
Voorjaarsvakantie: ma 17 feb t/m vr 21 februari
Pasen: vr 10 april t/m di 14 april
Koningsdag: ma 27 april
Meivakantie: ma 27 april t/m vr 1 mei
Bevrijdingsdag: di 5 mei
Hemelvaart: do 21 mei en vrijdag 22 mei
Pinksteren: ma 1 juni en di 2 juni (studiedag)
Zomervakantie: ma 6 juli t/m vr 14 augustus
Studiedagen:
Maandag 6 januari
Woensdag 5 februari
Dinsdag 14 april (na Pasen)
Dinsdag 2 juni (na Pinksteren)
Rydwei 3, 9021 CT Easterwierrum, 058 – 2501737
www.folefinne.nl – folefinne@gearhing.net

Nieuwsbrief
September 2019

Onderwerpen Sociaal emotioneel
Iedere week behandelen we in onze klassen een thema wat de sociaal emotionele kant
van de leerlingen stimuleert en activeert. Hieronder staan de thema’s waar wij de
komende tijd aandacht aan zullen besteden. U kunt als ouder natuurlijk met uw kind in
gesprek gaan over een onderwerp wat wij hebben behandeld of wat u juist aanspreekt.
Zo komt u als ouder te weten wat we in de klas hebben besproken en wat uw kind vooral
aanspreekt bij dit thema:
Week 35/36

Voor groot en klein zullen we aardig zijn

Week 37/38

We zullen goed voor de spullen zorgen dan zijn ze weer te
gebruiken morgen

Week 39/40

De school is van binnen een wandelgebied en buiten
hoeft dat lekker niet

kalender

Vrijdag 13 september
Vrijdag 27 september

Maandag 30 september
Donderdag 10 oktboer

Vrijdag 4 oktober
Maandag 10 oktober
Ma 21 oktober- vr 25 oktober
Dinsdag 5 november

Geen vrijdagssamenwerking i.v.m. Merke
activiteiten
Bezoek aan groep 5-8 door Auteur Ilona
de Lange (zowel in Boazum,
Easterwierrum en Wiuwert)
Start Kinderboekenweek Thema Op reis
Afsluiting Kinderboekenweek. Inloop van
13.30u tot 14.15u, wees welkom!
Eerste gymles in de zaal
Goudenweken gesprekken, uitnodiging
volgt later
Herfstvakantie
Zakelijke ouderavond, uitnodiging volgt
later
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