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Nieuwsbrief 3 april 2020
Beste ouders en leerlingen van De Fuik,
We zijn een beetje aan het wennen aan het werken op afstand. En natuurlijk gaan er dingen
mis en moeten we soms iets aanpassen. We hopen dat jullie hiervoor begrip hebben.
Het is wennen voor iedereen: kinderen, ouders en leerkrachten. We begrijpen dat we soms
best veel van jullie vragen en we begrijpen het ook als het soms niet allemaal lukt. Het is een
flinke klus om je werk te combineren met de kinderen aan het werk zetten, mantelzorgen en
het ook nog gezellig zien te houden. Wij hebben groot respect voor ouders en kinderen! We
vinden het heel erg leuk dat jullie van je laten horen via Ouderportaal of via
directie@obsdefuik.nl. Hieronder de inzendingen van deze week.

Anne heeft een wiebeltand, hij is er
inmiddels uit! En ze kan al heel goed tellen met
sprongen van 5

Kaartje van Eva voor de juffen.
Eva heeft de gevulde eieren gemaakt,
volgens het recept uit de les.

Femke op zoek naar kikkervisjes.
Ze heeft ze nu thuis in een bak.

Hier gaat alles goed. Marijne kreeg afgelopen
zaterdag een brief waarin stond dat ze is
aangenomen op het Jan van Egmond Lyceum.
Daar zijn we blij mee (en wat fijn dat de open
dagen allemaal al geweest zijn!).

Julia hard aan het werk met de letters!

Voorleestips voor de jonge kinderen

www.flipengrotevriend.nl
Dit is een voorleesboek voor kinderen over Corona en het kan online gelezen
worden. Op een eenvoudige manier wordt uitgelegd wat Corona is.
https://www.youtube.com/watch?v=PVQMTcNKOJA&feature=emb_logo&utm_mediu
m=email
Houtje woont in een schilderij van Karel Appel. Elke dag ziet hij mensen die naar
hem kijken. Op een keer besluit hij dat hij zelf wel eens wil kijken. Aan alles wat hij
tegenkomt vraagt hij: ‘Ben jij om naar te kijken?’. Dan ziet hij Blauwtje. Samen
ontdekken ze waar al die kijkende mensen vandaan komen.

Schoolvoetbal
Het schoolvoetbal is afgelast en wordt dit schooljaar niet meer ingehaald.

Schoolmaatschappelijk werk
Een aantal van jullie kennen mij al. Mijn naam is Rosa van Hal en ben als
schoolmaatschappelijk werker verbonden aan de school.
Wat zijn we met z’n allen in een onwerkelijke situatie beland!
Het Coronavirus en de maatregelen die er genomen zijn
kunnen momenteel een extra druk leggen op uw gezin. Het
vraagt veel van u als ouders en verzorgers. De kinderen die
de hele dag thuis zitten, het huiswerk dat gedaan moet
worden en tussendoor ook nog uw eigen taken en
werkzaamheden uitvoeren. Daar komt eventuele angst en
onzekerheid over het virus nog bij. Het is niet meer dan
logisch dat dit soms of vaak leidt tot spanningen thuis. Of misschien heeft u
inmiddels een goede balans gevonden en lukt het om alle ballen in de lucht te
houden?
Als schoolmaatschappelijk werker houd ik mij bezig met het opvoeden, opgroeien en
de ontwikkeling van kinderen. Ook in deze periode sta ik als schoolmaatschappelijk
werker graag voor u klaar. Mochten de spanningen thuis oplopen, gevoelens van
angst en onzekerheid het dagelijks leven belemmeren of heeft u vragen over uw
eigen (psychisch) functioneren, schroom dan niet contact met mij op te nemen.
Het beste ben ik in deze periode te bereiken per mail en WhatsApp. Dan zoeken we
samen naar een geschikt moment om bijvoorbeeld te bellen. R.v.hal@spirit.nl ,
telefoonnummer: 06-52017541.
Veel sterkte de komende tijd!
Medium
Ouderportaal
Google Classrooms
Google Meet
Telefoon/video bellen

Doel
Communicatie tussen ouders met leerkrachten
Communicatie tussen leerkrachten en leerlingen
van groep 5 t/m 8
Communicatie tussen leerkrachten en leerlingen
van groep 1 t/m 4
Website
Links naar goede educatieve websites en de
https://sites.google.com/view/de- weekplanningen (nog in testfase).
fuik-digitaal
Ondersteuning voor Veilig Leren Lezen (groep 3)

Vakantierooster en vrije dagen 2019-2020
Op een studiedag zijn de kinderen vrij en werken de leerkrachten.
Vakantierooster en vrije dagen 20192020
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

