FUIKEN LICHTEN
NIEUWSBRIEF

Nieuwsbrief 2 april 2021
Rapporten
Gisteren hebben de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hun rapport mee naar huis
gekregen. Met de link die u heeft ontvangen via het Ouderportaal 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.
Paaslunch
Vandaag hadden we een gezellige paaslunch. De leerlingen van
groep 8 hadden chocoladebeestjes voor de andere kinderen
verstopt Na afloop kreeg iedereen nog een zakjes met paaseitjes
mee naar huis. De boodschappen voor de lunch en de zakjes met
paaseitjes zijn geregeld door Kirsten. Hartelijk dank hiervoor!

Verkeersexamen
De leerlingen van groep 7/8 hebben allemaal het
theoretische deel van het verkeersexamen
gehaald. Hartelijk gefeliciteerd, allemaal!
Het praktijkdeel is op 2 juni. We zoeken nog een
ouder die langs de route wil staan om te helpen.
U kunt zich opgeven bij juf Eleonora of Christine.

Kinderdagverblijf Berend Botje Den Ilp 5 dagen per week geopend!
Van je babytijd tot aan de middelbare school, bij Kinderopvang
Berend Botje Den Ilp groei je van jongs af aan met elkaar op.
Deze opvang voelt als een tweede thuis waar elk kind zich
veilig voelt en zichzelf kan zijn. Berend Botje biedt de kinderen
alle ruimte om vrijuit te spelen en de wereld te ontdekken!
Vanaf 1 april 2021 is het kinderdagverblijf, in basisschool De
Fuik, van Berend Botje vijf dagen per week geopend! De visie
van school en kinderopvang sluiten goed op elkaar aan omdat
we de kinderen op dezelfde manier begeleiden. Hierdoor is de
samenwerking extra waardevol voor de ontwikkeling van de
kinderen en wordt de stap naar de basisschool voor peuters makkelijker.

Meer informatie? Naast kinderdagverblijf biedt Berend Botje ook buitenschoolse
opvang en een peuterspeelgroep aan binnen De Fuik. Wil je meer weten over of heb
je interesse in opvang bij Berend Botje? Kijk dan op berendbotje.nl of bel
naar 088-2337180.
Playmobiel en/of Lego
Heeft u toevallig nog Lego of Playmobiel liggen en uw kind speelt
er niet meer mee? Juf Jennie en juf Mariette zouden er heel erg
blij mee zijn.

Hulpouders gevraagd voor oud-papier
In de nieuwsbrief van 19 maart is er een oproep geweest
voor hulpouders om het oud papier op te halen. Een kleine
correctie is dat we het oud papier niet elke maand ophalen.
We rouleren met muziekvereniging ‘De Eendracht’. Dat
houdt in dat wij, de hulpouders, het oud papier om de
maand ophalen voor de school. Zoals beschreven in de
vorige nieuwsbrief krijgt de school daar een vergoeding
voor. Die vergoeding gebruikt de school voor activiteiten met de kinderen. Wij zijn op
zoek naar ouders die ons willen helpen om een paar keer per jaar het oud papier op
te halen. We hebben een klein groepje ouders waardoor we kunnen rouleren. Het
oud papier wordt de tweede zaterdag van de maand opgehaald. Het duurt ongeveer
een uurtje. Wil u meer informatie en/of wil u zich aanmelden als hulpouder hiervoor,
dan kunt u contact opnemen met Christine. Zij zal dan uw naam en telefoonnummer
doorgeven aan Ellen Schreuder (moeder van Cas, groep 4).

Agenda
3 april
8 april
13 april
14 april
20 april
21 april
22 april
23 april
2 juni

oud papier wordt opgehaald
Hemlab in groep 1/2 en 3/4
Buitenspeeldag
Afsluiting thema Azië in groep 5/6 en 7/8
Centrale Eindtoets groep 8
Centrale Eindtoets groep 8
Hemlab in groep 5/6 en 7/8
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

