FUIKEN LICHTEN
NIEUWSBRIEF

Nieuwsbrief 6 december 2019
Regel van de week
We helpen elkaar.
Lerarentekort en Lukida
Via de media heeft u kunnen vernemen dat er sprake is van een groot lerarentekort.
De afgelopen twee jaren is het niet voorgekomen dat we kinderen naar huis hebben
gestuurd. We hebben ook geen groepen verdeeld over andere groepen, omdat we de
kwaliteit van het onderwijs wilden waarborgen en de lessen zoveel mogelijk ongehinderd
wilden laten doorgaan. Het is ons steeds gelukt om de ziekte op te vangen doordat
parttimers extra hebben gewerkt en doordat juf Christine de groepen overnam.
De vervangingspool van Opspoor is leeg er is dus geen enkele vervanger beschikbaar.
We hopen natuurlijk niet dat er iemand ziek wordt, maar mocht dat toch zo zijn, dan mogen
we van Opspoor een aantal keren het bedrijf Lukida inschakelen.
Lukida heeft creatieve invaldocenten beschikbaar, die werken vanuit de kerndoelen
kunstzinnige oriëntatie en waarbij het creatief oriënteren, onderzoeken en vormgeven
centraal staat.
Het kan ook voorkomen dat de kinderen thuis moeten blijven, omdat er geen vervanging
beschikbaar is.
Typetuin
Bij voldoende aanmeldingen start in het voorjaar de klassikale typecursus van de Typetuin.
Deze cursus is geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8. Als bijlage bij deze
nieuwsbrief vindt u een brief met meer informatie hierover. De lessen worden gegeven vanaf
dinsdag 3 maart, na schooltijd, op De Fuik.
Jumbo Plemp
De Jumbo Plemp Actie heeft voor onze school € 363,00 opgeleverd. We willen iedereen
hartelijk bedanken voor het meedoen!
Sinterklaas
Sinterklaas heeft onze school donderdag vereerd met een bezoek. We hebben genoten van
de optredens van de kinderen. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hadden prachtige
surprises gemaakt. Foto’s van de dag kunt u binnenkort vinden op Ouderportaal. We willen
onze muziekdocente Marieke Kimman hartelijk bedanken voor de begeleiding van de liedjes.
Alle ouders die hebben geholpen met het versieren van de school, de organisatie op de dag
zelf en het doen van de boodschappen: allemaal hartelijk dank.
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Groep 7/8 Tekeningen van de bewoners van Verpleeghuis De Keern
De leerlingen van groep 7/8 hebben tekeningen gemaakt van bewoners van De Keern. De
ouderen en kinderen hebben een heel leuke ochtend gehad. De tekeningen hangen in de
centrale ruimte bij het lokaal van groep 7/8.
Activiteitenprogramma
18 december 2019
20 januari 2020

Kerstdiner 17.00-19.00 uur
Start Cito-Middentoetsen

Vakantierooster en vrije dagen 2019-2020
Op een studiedag zijn de kinderen vrij en werken de leerkrachten.
Vakantierooster en vrije dagen 2019-2020
Kerstvakantie

23-12-2019 t/m 3-1-2020

Studiedag Dataday

Vrijdag 14-2-2020

Voorjaarsvakantie

17-2-2020 t/m 21-2-2020

Paasvakantie

10-4-2020 t/m 13-4-2020

Meivakantie

27-4-2020 t/m 8-5-2020

Hemelvaart en vrijdag

21-5-2020 en 22-5-2020

Pinkstervakantie

1-6-2020

Studiedag

Dinsdag 2-6-2020

Studiedag Dataday

Maandag 22-6-2020

Zomervakantie

6-7-2020 t/m 14-8-2020
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