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Nieuwsbrief 28 februari 2020
Regel van de week
We kunnen ongestoord werken en spelen.

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 voor 6 euro. Als uw
kind geen schaatsen heeft, wilt u dan aan uw kind geld
meegeven?
Na schooltijd
Wij constateren dat er de laatste tijd na schooltijd geregeld kinderen in en rond De Fuik
blijven spelen omdat ze moeten wachten tot hun buitenschoolse activiteit begint. Wij vinden
het prima dat de kinderen zichzelf vermaken, maar wij kunnen niet op ze letten.
Na schooltijd hebben wij oudergesprekken, kijken we werk na, bereiden we lessen voor en
doen we onze administratie en zijn we niet in de gelegenheid om de kinderen in de gaten te
houden.
Fantastische vakantie bij BSO Berend Botje Den Ilp
Tijdens de voorjaarsvakantie stond BSO Berend Botje Den Ilp in het teken van Carnaval! De
kinderen keken er lang naar uit om iedereen verkleed te zien. De kinderen mochten namelijk
iedere dag verkleed naar de buitenschoolse opvang komen! Wat een verschillende
verkleedkleding hebben we gezien: van Spiderman tot een regenboog.
Als voorbereiding hebben we samen vlaggen gemaakt om het lokaal feestelijk te maken. De
eerste dag van de vakantie hebben we samen pannenkoeken gebakken en opgegeten. Ook
werd er veel geschminkt, want dat hoort natuurlijk bij Carnaval. Op donderdag kwam er een
trainer van SV en Cavant langs om ons anderhalf uur een clinic schermen te geven. Stiekem
vonden de kinderen dit wel het leukste van de vakantie.
Al met al een supergezellige week bij BSO Berend Botje Den Ilp. Interesse in BSO Berend
Botje Den Ilp? Loop gerust eens bij ons langs of ga voor meer informatie naar berendbotje.nl
of neem contact op met 088-2337000.
Achterbanbijeenkomst GMR
Op 17 maart organiseert de GMR de jaarlijkse achterbanbijeenkomst. Alle betrokkenen bij de
stichting OPSPOOR worden weer in de gelegenheid gesteld kennissessies bij te wonen. Ook
dit jaar kunt u in contact treden met het CvB, de RvT en de GMR van OPSPOOR. Ook is er
een workshop waarin informatie verstrekt wordt over de medezeggenschap binnen het
onderwijs (Medezeggenkracht).
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Kortom voor iedereen is het interessant genoeg om de achterbanbijeenkomst bij te wonen.
De GMR verwelkomt dan ook graag alle betrokkenen bij OPSPOOR: leerkrachten, ouders en
MR-leden.
In een bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over deze bijeenkomst.
Interactief theater voor ouders over social media en gamen
Op 26 maart is er in De Zoete Inval in Landsmeer een theatervoorstelling voor ouders. Het
onderwerp is Social Media. We denken dat deze voorstelling voor heel veel ouders
interessant is. Zie bijlage.
Activiteitenprogramma
5 maart
9 t/m 13 maart
20 maart
25, 26, 27 maart
29 maart
7 april
20 april

Schaatsen groep 5 t/m 8 in Alkmaar
Schoolbasketbaltoernooi
Supporter van Schoon Opruimactie rond de school
Schoolvoetbaltoernooi
Schoolestafette
Nationale Buitenspeeldag
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
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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