FUIKEN LICHTEN
NIEUWSBRIEF

Nieuwsbrief 10 januari 2020
Regel van de week
We wensen iedereen een gelukkig 2020.
Formatie
Juf Christine werkt per 1 januari 2020 twee dagen per week als waarnemend directeur bij
OBS De Koempoelan in Purmerend. Meestal zal zij op dinsdag en donderdag in Purmerend
zijn, maar incidenteel kan het ook een andere dag zijn.
Staking
Op 30 en 31 januari is er weer een staking gepland. Wilt u er alvast rekening mee houden,
dat De Fuik mogelijk gesloten is? Wij zullen u volgende week verder informeren
Groep 1/2
Deze week zijn de kleuters begonnen met het thema Politie. Op woensdag kwamen de
wijkagenten Jeroen en Wendy op bezoek om te vertellen over hun
werk.
Groep 3/4/5
Wij zijn begonnen aan het thema “Schatten van de aarde’. We gaan
leren over aardplaten, continenten, bergen, stenen en aardedieren.
Groep 6/7/8
Met Da Vinci werken we aan het thema ‘De Nieuwe Tijd’. Dit is de
periode vanaf de reizen van Columbus, via VOC naar de 80-jarige
oorlog.
Gevraagd
Groep 3/4/5 gaat volgende week weven. Wie heeft er nog lapjes stof liggen en tijd om er
reepjes van 1 cm. van te knippen? Het zou fijn zijn als we het maandag zouden kunnen
gebruiken.
Kerstdiner
We willen alle ouders hartelijk bedanken voor het organiseren van het kerstdiner. Het was
erg geslaagd en we hebben genoten van de optredens.

Gratis meespelen bij Berend Botje BSO
Heb jij of ken jij iemand met een zoon of dochter in de leeftijd van (bijna) 4 tot
13 jaar? Dan is dit een leuke kans om eens vrijblijvend mee te spelen bij onze
buitenschoolse opvang (bso). Op dinsdag 11 februari tussen 14:00 en 15:00
uur organiseren wij een meespeelmiddag bij de bso in Den Ilp. Een mooie
kans om samen kennis te maken met de bso!

Tijdens de meespeelmiddag kunnen kinderen én hun ouders zelf ervaren hoe leuk het bij
ons is. Op de bso is geen dag hetzelfde. Er wordt veel aandacht besteed aan sport & spel,
muziek en knutselen. We gaan met de kinderen lekker veel naar buiten en we ondernemen
uitstapjes en doen leuke workshops.
Flexibele opvang
Bso Den Ilp is 51 weken per jaar geopend, inclusief schoolvakanties, studiedagen van de
leerkrachten en op stakingsdagen. Wist je dat je bij Berend Botje een BSO-strippenkaart
kunt aanschaffen, waarmee je incidenteel buitenschoolse opvang kunt gebruiken als je het
nodig hebt. Buitenschoolse opvang kan dus ook flexibel!
Aanmelden voor de meespeelmiddag is niet nodig, je kunt op de dag zelf gewoon
binnenlopen. Wij kijken er naar uit, jullie ook?

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.

Activiteitenprogramma
20 januari 2020
20 april

Start Cito-Middentoetsen
Groepen 6/7/8 naar Rijksmuseum “Jij en de Gouden
Eeuw”

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

