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Nieuwsbrief 7 februari 2020
Regel van de week
We vragen het als we spullen van anderen willen gebruiken.
Schoolsporttoernooien
Naast de groepen hangen intekenlijsten voor basketbal, estafette en voetbal.
Graag uiterlijk 11 februari intekenen, zodat we de teams voor de voorjaarvakantie kunnen
aanmelden.
Schaatsen
Op donderdag 5 maart gaan de groepen 5 t/m 8 schaatsen op de
kunstijsbaan in Alkmaar. De Ilper IJsclub zal dit voor ons
organiseren. De kinderen gaan met de bus. Wilt u vast kijken of u
passende schaatsen heeft? Er is een mogelijkheid om voor eigen
rekening bij de ijsbaan schaatsen te huren.

GMR Highlights van de vergadering van 28-01-2020
Het bestuur heeft medegedeeld:
Alle scholen hebben nu een voldoende wat betreft de inspectienorm.
Dat het in verschillende gemeenten bezig is met de huisvesting van de scholen.
E.e.a. verloopt moeizaam
De voorbereidingen zijn getroffen voor de fusie tussen OPSO en SPOOR. Ook deze zaak
verloopt traag omdat de gemeenten veel tijd nodig hebben om dit af te ronden.
Verder:
De MR-cursussen, georganiseerd door de GMR verlopen succesvol.
De achterbanenquête en de achterbanbijeenkomst (17-03-2020) zijn in een voorbereidende
fase.
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.
Kinderen leren blind en met 10 vingers typen.
De lessen worden gegeven vanaf dinsdag 3 maart, na
schooltijd, op De Fuik.
U kunt aanmelden via www.typetuin.nl. Op de site is ook meer informatie te vinden.

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?
Activiteitenprogramma
11 februari
26 februari
5 maart
9 t/m 13 maart
25, 26, 27 maart
29 maart
20 april

Meespeeldag bij Berend Botje
Da Vinci dag voor kinderen, ouders en grootouders
Schaatsen groep 5 t/m 8 in Alkmaar
Schoolbasketbaltoernooi
Schoolvoetbaltoernooi
Schoolestafette
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

