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Nieuwsbrief 12 februari 2021
Studiedag
In de jaarkalender stond op vrijdag 19 februari 2021 een studiedag geagendeerd.
We hebben, in overleg met de MR, besloten om deze studiedag niet door te laten
gaan. De leerlingen hebben al veel lesuren gemist en het lijkt ons zinvol om deze
dag onderwijs te geven. We verwachten de kinderen dus op school.
Cito-toetsen
Maandag gaan we beginnen met de afname van de Cito-toetsen. Het doel hiervan is
om in kaart te brengen wat de kinderen nog lastig vinden en hiaten op te sporen.
We kunnen dan na de voorjaarsvakantie gericht aan het werk om de onderwerpen
waaraan de kinderen behoefte hebben aan te pakken.
Schaatsen
Op maandag 15 februari gaan we schaatsen op de Poldersloot. We gaan in groepen,
begeleid door de leerkrachten en onderwijsassistenten. Wilt u geschikte kleding en
handschoenen/wanten meegeven?
Misschien kunt u in het weekend al gaan oefenen met de kinderen.
We hopen dat er ook ouders zijn die extra schaatsen hebben voor leerlingen die er
geen hebben. Uiteraard krijgt u deze aan het einde van de dag weer terug.
Even voorstellen: Juf Jantina
Hallo Allemaal,
Na de kerstvakantie ben ik begonnen op De Fuik in groep 5/6 met het opvangen van
de leerlingen die wel naar school kwamen. Nu iedereen weer naar school komt, leek
het mij handig om mij even voor te stellen.
Ik ben Jantina Schep en ben 38 jaar. Ik woon samen met mijn vriend André en onze
dochter Jet (1,5 jaar) in Alkmaar. Ik heb bijna twaalf jaar op de Martin Luther
Kingschool afdeling VSO als onderwijsassistent gewerkt. En nu werk ik dus hier op
De Fuik. Verder studeer ik Toegepaste Psychologie aan de Hogeschool van
Amsterdam. Deze zomer hoop ik af te studeren, en zal mijn afstudeeronderzoek hier
op De Fuik doen. Het kan zijn dat ik jullie benader voor een interview en/of
vragenlijst.
Ik voel me heel welkom hier.
Groetjes
Jantina

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
Dinsdag 25 mei
Maandag 21 juni

