FUIKEN LICHTEN

NIEUWSBRIEF

Nieuwsbrief 19 april 2019
Regel van de week
We zijn allemaal verantwoordelijk voor een goede sfeer in de klas.
Groep 1/2
Groep 1/2 is op bezoek geweest bij de boerderij van Wil (de oma van Julia). Daar hebben de
kinderen gekeken naar de lammetjes en een veulen. De kinderen hebben paaseieren
gezocht, limonade gedronken en tot slot kregen alle kinderen een chocolade paashaas.
We willen Wil hartelijk bedanken voor de gastvrijheid en de ouders voor het rijden.
Kikker is kikker
De kinderen van groep 1/2 hebben woensdag allemaal het boek Kikker is kikker cadeau
gekregen. Met het geven van dit boek willen we aangeven hoe belangrijk voorlezen is voor
kinderen. Ook hebben de ouders voorleestips gekregen om met kinderen interactief voor te
lezen. Als kinderen vaak worden voorgelezen, ontwikkelen ze een grotere woordenschat,
leren ze makkelijker lezen en leren ze hoe een zin wordt opgebouwd. Dat kunnen ze in
groep 3 goed kunnen gebruiken en daar hebben ze hun hele leven plezier van.
Groep 7/8
Groep 7/8 heeft het theoretisch verkeersexamen gedaan en iedereen is geslaagd. Hartelijk
gefeliciteerd, allemaal! Binnenkort volgt het praktijkexamen. De komende tijd gaan alle
kinderen, samen met hun ouders, de route twee keer fietsen.
Bureau Halt
Op 7 mei komt Bureau Halt over groepsdruk vertellen in groep 7-8, van 9:30-10:30 uur.
Koningsspelen
De koningsspelen waren erg geslaagd. De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben het
provinciespel gespeeld rond de school. Groep 5/6 speelde Expeditie Robinson in de
avonturenspeeltuin. Het was een loeispannende strijd. Groep 7/8 heeft gekanood bij de
jachthaven van het Twiske. Alle ouders willen we hartelijk bedanken voor hun hulp.
Paaslunch
We willen alle ouders die hebben geholpen met de paaslunch hartelijk bedanken. De tafels
waren sfeervol gedekt en er waren heel veel lekkere hapjes.
Het was erg gezellig en we vonden het heel leuk dat er zoveel opa’s, oma’s, buurvrouwen
enz. waren.
Rony had het gouden ei gevonden en won de paashaas!
Ouderraad
De Ouderraad is op zoek naar nieuwe leden. De Ouderraad bestaat uit een aantal ouders
diie ongeveer vijf keer per jaar vergaderen over de activiteiten die op school georganiseerd
worden. We zouden het fijn vinden als er ouders uit de groepen 1 t/m 4 bij zouden komen,
want die zijn nog niet zo goed vertegenwoordigd. U kunt contact opnemen met een van de
leden van de ouderraad of met Christine.
Bij deze nieuwsbrief vindt u de notulen van de vergadering van de Ouderraad van 29
november 2018.
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GMR
Bij deze weekbrief ontvangt een oproep voor een bijeenkomst om te spreken over actuele
zaken die spelen bij Opspoor.
Schoolreizen
Voor de schoolreis van groep 1 t/m 4 zoeken we ouders die willen rijden. U kunt zich
opgeven bij de leerkrachten.
Voor groep 7/8 zoeken we drie ouders die de kinderen naar Friesland kunnen brengen en
twee ouders die ze op kunnen halen. Het is ongeveer 1uur en drie kwartier rijden.
U kunt zich opgeven bij juf Sanne.
De (Jeugd)SportPas (JSP) inschrijving start weer!
De inschrijving van de tweede periode van de JSP gaat weer van start. Ook deze periode is
er weer een nieuwe activiteit: Kinderyoga! Daarnaast kun je ook kiezen uit tennis, zeilen,
beachvolleybal en MTB’en. Per gekozen sport wordt een bedrag van € 6,- gevraagd. Wil je
meer dan 1 sport uitproberen? Dat kan ook natuurlijk, je mag zoveel sporten uitproberen als
jij wilt! Met de JSP krijgen deelnemers de kans om 3 tot 4 kennismakingslessen in een sport
te volgen zonder direct lid te worden. De JSP wordt georganiseerd door Team Sportservice
Zaanstreek-Waterland in samenwerking met basisscholen en lokale sportaanbieders uit de
gemeente Landsmeer.
Aanmelden en deelname
Voor een aantal JSP lessen is er maar een beperkt aantal plekken beschikbaar, dus wees er
snel bij. Inschrijven is mogelijk tussen 5 maart en 23 april. De kennismakingslessen worden
gegeven tussen meivakantie en de zomervakantie. Kijk voor alle data en tijden op de
website. Ga naar jouw.teamsportservice.nl/zaanstreek-waterland, klik op de JSP-button en
vervolgens op “JSP Landsmeer meivakantie”. Je kunt 1 sport naar keuze kiezen en deze
gelijk afrekenen. Staat de sport niet meer op de website? Dan betekent het dat de les vol zit.
Houd de website, in dat geval, in de gaten want mogelijk komt er een nieuw aanbod. Er zijn
ook JSP lessen die uit meer of minder dan vier lessen bestaan. Let op: Bij te veel/weinig
aanmeldingen kunnen data/tijden gewijzigd of geannuleerd worden. Hiervan wordt u op de
hoogte gebracht.
Informatie
Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Sportservice Zaanstreek
Waterland, Peter Bakker, tel. 0229-28 77 00 of mail naar pbakker@teamsportservice.nl.
Agenda
14 mei
15,16,17 mei
20 t/m 23 mei
28 en 29 mei
5 juni

Praktijk Verkeersexamen groep 7/8
schoolreis groep 7/8
wandel avondvierdaagse
schoolreis groep 5/6
schoolreis groep 1 t/m 4

Vakantierooster en vrije dagen 2018-2019
Op studiedagen zijn de leerlingen vrij en werken de leerkrachten.
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Vakantierooster en vrije dagen 2018-2019
Goede Vrijdag/Pasen
Meivakantie
Koningsdag valt op een zaterdag
Studiedag De Fuik
Hemelvaart
Pinksteren (pinkster 3)
Studiedag De Fuik
Zomervakantie
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19 april t/m 22 april
23 april t/m 5 mei
20 mei
30 mei t/m 31 mei
10 juni t/m 11 juni
24 juni
13 juli t/m 25 augustus
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