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Nieuwsbrief 22 december 2020
Kerst
We hadden een kerstdiner gepland op woensdagavond, maar
door de plotselinge lock down, kon dat niet doorgaan. Met behulp
van de teamleden, die op hun vrije dag kwamen werken, en de
hulp van ouders van de Ouderraad, is het gelukt om er een
gezellige kerstlunch van te maken. De zelfgemaakte kerststukjes
stonden ter decoratie op de tafels.
Het was erg geslaagd en omdat we toch al ‘in the mood’ waren,
hebben we de viering van oud en nieuw er aan vastgeknoopt.
Met oliebollen en kinderchampagne hebben we elkaar een goed
2021 gewenst. Foto’s vindt u op het ouderportaal.
Afstandsonderwijs
Maandag 4 januari beginnen we met afstandsonderwijs.
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben een
chromebook mee naar huis gekregen.
De leerlingen van groep 1/2 krijgen van de leerkrachten
lessen en een weekplanning via het Ouderportaal.
We verwachten de kinderen om 8.30 uur online, tenzij u
van de groepsleerkracht een ander bericht krijgt. De
pauzes zijn om 10.00 en om 12.00 uur, net als op school.
Noodopvang
De school biedt noodopvang voor ouders met cruciale beroepen. Mocht u hiervan
gebruik willen maken dan kunt u een berichtje sturen naar: directie@obsdefuik.nl.
Lezen
Na de vorige thuiswerkperiode (en na vakanties) hebben
we gemerkt dat het technisch en begrijpend lezen van de
kinderen achteruit gaat. We zouden dat erg graag nu
willen voorkomen en vragen u om uw kind dagelijks een
kwartiertje voor te lezen. Ook oudere kinderen vinden dit
vaak nog erg leuk. De oudere kinderen kunnen natuurlijk
ook zelf een boek of tijdschrift lezen.
Na de vakantie is er tijdens schooltijden de mogelijkheid
om een boek uit de zwerfboekenkast op school te halen of
te ruilen.

Kerst- en nieuwjaarswens
2020 was een roerig jaar waaraan we vast nog vaak
zullen terugdenken.
We hopen dat 2021 een goed jaar wordt, waarin we
corona onder controle krijgen en we weer de dingen
kunnen doen die we graag willen doen.
Het team van De Fuik wenst u fijne feestdagen en een
gelukkig 2021.

Vakantierooster, vrije dagen en studiedagen 2020-2021
Vakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Data
21 december 2020 tot en met 1 januari 2021
22 februari tot en met 26 februari 2021
2 april tot en met 5 april 2021
26 april tot en met 7 mei 2021
13 mei tot en met 14 mei 2021
24 mei 2021
10 juli tot en met 20 augustus 2021

Op een studiedag zijn de kinderen vrij en werken de leerkrachten.

Studiedagen
Vrijdag 19 februari
Dinsdag 25 mei
Maandag 21 juni

