FUIKEN LICHTEN
NIEUWSBRIEF

Nieuwsbrief 28 januari 2021
Scholen weer open
De scholen gaan weer open. Ons bestuur Opspoor wacht de richtlijnen van het RIVM
en de GGD af. Wij zullen u informeren als we meer weten over de richtlijnen waaraan
we ons moeten gaan houden.
Afstandsonderwijs
We zijn al weer een paar weken afstandsonderwijs aan het geven. We missen de
kinderen enorm. We vinden dat het thuiswerken heel erg goed gaat. De kinderen zijn
steeds goed online en het werk wordt goed gemaakt. We willen de ouders als
begeleiders dan ook hartelijk bedanken voor alle inspanningen om uw eigen werk en
het werk van de kinderen te combineren.
Groep 1/2
We zijn alweer vier weken onderweg. Juf Ilse en juf Rhea zijn druk bezig geweest om
elke week leerzame en creatieve opdrachten te bedenken. We hopen dat iedereen
hier een beetje zijn weg in heeft gevonden. Via ouderportaal hebbe we van veel de
ouders leuke berichtjes en foto's gekregen. We hopen dat de school snel weer open
mag en dat we de kinderen weer mogen ontvangen in de klas.

Daniël oefent sommen.

Jip heeft de kleurpuzzel gemaakt.

Lekker even in de bouwhoek.

Woordveld van Janika

Website
We willen u en de kinderen erop attenderen dat we ook nog steeds onze Fuikleerwebsite. Hier zijn extra materialen te vinden, vaak in de vorm van spelletjes, om
extra te oefenen.
https://sites.google.com/view/de-fuik-digitaal/de-fuik-digitaal
Jeugdsportpas
Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een flyer van de Jeugdsportpas.
Kinderen kunnen gratis kennismaken met verschillende sporten.
Verder hebben ze twee leuke beweegbingokaarten gemaakt: voor jonge kinderen en
voor oudere kinderen. Deze zijn ook bijgevoegd als bijlage.
Gemeente Landsmeer faciliteert online ouderschapscursus
Heb je het idee als ouder dat je kind of kinderen de agenda bepalen? En heb je soms
helemaal geen tijd meer voor elkaar of voor jezelf?
Dan is het tijd voor actie! Iedereen heeft af en toe ontspanning nodig. Dat is de enige
manier om de tropen- jaren (en coronatijd) vol te houden. Maar hoe doe je dat dan?
Als inwoner van de gemeente Landsmeer kunt u zich kosteloos inschrijven voor de
online cursus “in de tropenjaren” Deze cursus is gebaseerd op actuele
wetenschappelijke inzichten en biedt u als ouder praktische tools en oefeningen aan
waarmee u zelf aan de slag kunt gaan.
Kijk voor meer informatie op https://oudersinc.nl/.

Als u de cursus wilt volgen, kun u zich rechtstreeks inschrijven via deze website.
Op basis van uw postcode in Landsmeer kunt u gratis starten.
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.
Uw zoon/dochter kan tijdens schooltijden een boek uit de
zwerfboekenkast op school halen of ruilen.

Schoolmaatschappelijk werk
Beste ouders,
De start van 2021 verloopt helaas anders dan gehoopt. De
kinderen thuis, het huiswerk dat gedaan moet worden en
tussendoor ook nog uw eigen taken en werkzaamheden
uitvoeren. Die verschillende rollen zijn best lastig! In sommige
gezinnen leidt dat tot extra spanningen of meer moeilijke
momenten.
Ook in deze periode ben ik als schoolmaatschappelijk werker bereikbaar om eens te
praten over situaties waar u tegenaan loopt thuis. Bijvoorbeeld over de opvoeding,
zorgen die u heeft of het gedrag van uw kind. Samen kijken we naar wat er nodig is
om het beter te laten gaan.
Ik kan bijvoorbeeld kortdurende hulp aan u en uw kind bieden. Het kan zijn dat één of
een aantal gesprekken voldoende is om weer op weg te kunnen.
De gesprekken zijn kosteloos en vertrouwelijk.
U kunt me mailen, bellen of een WhatsApp bericht sturen op 06-52017541. Mijn
mailadres is r.v.hal@levvel.nl.
Alvast wat tips:
- Leg de lat niet te hoog voor uzelf, probeer andere ouders en leerkrachten op te
zoeken om even stoom af te blazen en probeer leuke dingen met elkaar te blijven
doen.
- Heeft uw of uw kind vragen of angsten over het Coronavirus? Op deze site staat
betrouwbare informatie: https://www.nji.nl/coronavirus.

Muziek 123 Zing

Op de site van 123Zing is een leuke link met energizers.
Les: Power Up! | Planet Hopping | 123ZING

Agenda
20 maart
13 april

Landelijke Opschoondag
Buitenspeeldag

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

Data
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

