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Oud papier
Op zaterdag 2 mei wordt er weer oud papier opgehaald. Dus zet uw papier aan de straat!
Het zal deze keer gedaan worden zonder vrijwilligers. We hopen op een enorme lading
papier! De opbrengsten hiervan komen ten goede aan onze school.
Geen loden leidingen
Door een loodgieter zijn de leidingen in de school en bij Berend Botje bekeken. Er zijn geen
loden leidingen in De Fuik. De leidingen van de straat naar het gebouw zijn ook niet van
lood. Dit heeft de PWN onderzocht.

Ferian en Elise hebben vandaag een lesje meetkunde
ingelast.

Marijne al aardig wat lessen van
meester Roel heeft gevolgd. Niet
alles lukte, want kranten ophangen
aan de waslijn terwijl het behoorlijk
hard waaide, zou geen succes
worden. En voor tennissen hebben
we geen geschikte muur. Maar
vanavond gingen we met z'n drieën
frisbeeën in Het Twiske. Ook soms
een oefening voor de onderbouw
gedaan. Tegen stoeien zeggen we
geen nee. Op ons terras maakte ik
een skeelerparcours en in huis een
golfbaantje. Een ballon hooghouden
is ook altijd leuk. Laatst heeft
Marijne de vragenlijst ingevuld.
Soms best moeilijk, maar wel
leerzaam. Just Dance is ook altijd
een succes. Al met al leuke lessen
in deze tijd.
Sandra, Jan en Marijne

Ivy en Mex aan de slag met de acrobatische oefeningen van
meester Roel.

Dit gebeurt er tijdens thuisscholing en je boven even de was aan t doen bent..
Heel gezellig zo'n 2-jarige erbij.... Haha! Groeten van Ferian en Elise.

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
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

