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In de afgelopen welen is juf Sanne verhuisd naar Gelderland. Ze is bij haar vriend gaan
wonen. Dit schooljaar op De Fuik zal ze afmaken en dan zal ze ons helaas verlaten. We
vinden het heel erg jammer dat ze weggaat, maar we gunnen haar een fijne toekomst met
haar vriend. Wat zullen we haar missen: als leerkracht en ook als geweldige collega met wie
we vreselijk veel plezier hebben. We gaan nog uitgebreid afscheid van haar nemen en daar
informeren wij u over, zodra we wat meer weten over de ontwikkelingen qua Corona.
Wij vertellen u dit nieuws over juf Sanne nu al, omdat we dan tijd hebben om een goede
vervanger voor haar te zoeken. Het kan zijn dat u binnenkort een advertentie in de media
ziet. We verzoeken u deze vooral veel te delen en goede kandidaten onze kant op te sturen.
Schoolreizen
De schoolreisjes en de schoolkampen gaan helaas niet door. Wij vinden dit heel erg spijtig.
U krijgt binnenkort het door u betaalde bedrag teruggestort.
Vernielingen
Helaas hebben we dit jaar al voor de zoveelste keer te maken met vernielingen rondom de
school. Na brand in de papiercontainer en andere vernielingen in het begin van het jaar is er
weer van alles vernield. Vorige week zijn er stenen tegen de ramen gegooid bij Berend Botje
en is het peuterplein overhoop gehaald.
Afgelopen zondag 5 april is er getracht brand te stichten op het achterplein, in en bij de
huisjes. Er is schade aan de huisjes, het net moet vervangen worden en er zijn enkele
bomen beschadigd. Een van de trappetjes moet vervangen worden.
Het blote-voeten-pad is vernield. De houten bruggetjes zijn gesloopt en de
boomstamschijven zijn uit het cement losgewrikt.
Verder zijn er stenen tegen drie ramen van de school gegooid en ook deze ramen moeten
vervangen worden. Al met al moeten er vier ramen worden vervangen.
Er lopen kinderen over het dak en dat kan in de toekomst voor lekkage zorgen.
Al met al kost het duizenden euro’s om alles te laten repareren.
Wij zijn hier zo door geraakt en teleurgesteld. Met veel inzet proberen we het plein fijn te
maken voor de kinderen en dan wordt het keer op keer vernield.
We hadden het idee om aan de zijkant van het plein bakken met moestuinen en een
plantenkas te maken, maar we twijfelen of we hieraan zullen beginnen.
We willen jullie als buurtbewoners vragen om de boel in de gaten te houden en daarnaast
roepen we je op om dit thema met je kinderen te bespreken.
De politie en handhaving zullen vaker surveilleren.
U kunt contact opnemen met Jeroen Zonneveld, de wijkagent. U kunt hem bereiken via
nummer 0900-8844. Is hij niet in dienst, vraag dan naar de BOA’s van Landsmeer.
Daarnaast kunt u ook schriftelijk melding doen bij: jeugdoverlast@landsmeer.nl

Gelukkig zijn er ook leuke dingen te melden!

Imani heeft een mooie muurkrant
gemaakt over het Corona-virus.

Julia hard aan het werk

Tussen kunst en quarantaine:
een Mondriaan door Anouk.

Zo is lezen nog eens leuk!
Lekker fijn buiten lezen!

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

