Nieuwsbrief 19 maart 2021

Rapporten
Voor Pasen, op donderdag 1 april, krijgen de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hun
rapport mee naar huis. Na Pasen kunt u een afspraak maken voor een digitaal
rapportgesprek.
Met de ouders van de leerlingen van groep 1/2 worden twee keer per jaar
gesprekken gevoerd over de ontwikkeling van hun kind.
Ouderraad
Tijdens de jaarvergadering is medegedeeld dat de Ouderraad een te grote reserve
heeft uit het verleden. De school heeft in overleg met de Ouderraad een tweetal
prentenboekenkasten en een materialenkast voor Da Vinci aangeschaft.
We zijn hier heel erg blij mee.

Hulpouders gevraagd
De Ouderraad zoekt ouders die willen
helpen om één keer per maand, op de
eerste zaterdag van de maand, oud papier
op te halen langs het lint van Den Ilp.
Volgens insiders is het enorm leuk om te
doen, omdat je achterop een echte
vuilniswagen mag staan.
Het geld dat hiermee wordt opgehaald
(ongeveer 700 euro per jaar) wordt besteed
aan activiteiten voor de kinderen.
Binnenkort komt het Hemlab op school om met de kinderen proefjes te gaan doen.
Dit wordt gefinancierd met de papieropbrengsten van de Ouderraad.

Verkeersexamen
Een keer in de twee jaar doet De Fuik mee aan het landelijk
verkeersexamen. Het theoretische deel wordt op school
afgenomen op 30 maart. Het praktijkdeel is op
2 juni. Als de route bekend is, zullen we deze aan u bekend
maken zodat u met uw kind de route kunt oefenen.
Om te oefenen voor de examens kunt u de gratis app voor uw
kind downloaden.
https://examenapp.vvn.nl/#/home

Agenda
20 maart
30 maart
1 april
3 april
13 april
14 april
20 april
21 april
23 april
2 juni

Landelijke Opschoondag
Theoretisch Verkeersexamen groep 7/8
Paasbrunch voor de kinderen van 1 t/m 8
oud papier wordt opgehaald
Buitenspeeldag
Afsluiting thema Azië in groep 5/6 en 7/8
Centrale Eindtoets groep 8
Centrale Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Praktisch Verkeersexamen groep 7/8

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

Data
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

