FUIKEN LICHTEN
NIEUWSBRIEF

Nieuwsbrief 16 april 2021
Koningsspelen
Op vrijdag 23 april worden de Koningsspelen gehouden.
Alle kinderen nemen, zoals gewoonlijk, een tienuurtje en een
lunch mee.
Groep 1/2 gaat op het schoolplein spelletjes doen.
Groep 3/4 gaat naar het Twiske. Er worden spellen gedaan,
zoals een bamboetoren bouwen, tienbal, enz.
De groepen 3/4 gaan met de ‘Fuik-tram’.
Groep 5/6 gaat in het Twiske een teambuilding arrangement doen, gericht op
samenwerking en vertrouwen hebben in elkaar. Meester Ruben en juf Miranda gaan
mee als begeleiders.
Groep 7/8 gaan naar het klimpark. De leerlingen worden dubbel gezekerd. Na de
uitleg kunnen ze zelfstandig gaan klimmen. De begeleiders van groep 7/8 zijn
meester Roel en meester Ronald
De groepen 5 t/m 8 gaan op de fiets. Wilt u zorgen dat uw kind die dag op de fiets
naar school komt?
Stichting Halt
In groep 7/8 is Stichting Halt in de klas geweest om te spreken
over groepsdruk. Mama, Summer en Ivy hebben hierover een
verslag geschreven.

Stichting Halt
Op 5 April kwam Stichting Halt langs. Ze ging lesgeven over:
•
•
•
•

Groepsdruk
Waar je naartoe moet als je iets stoms hebt gedaan
Waarover je gaat praten bij Halt
Wat voor straf je dan kunt krijgen.

Toevallig kwamen de Boa’s ook even langs voor controle van de school. We konden
ook allemaal vragen stellen aan de Boa’s. Na alle vragen van de klas bleven ze toch
nog even voor de gezelligheid.
Serafien op den Kelder gaf de les. Ze liet ook wat voorbeelden zien van Groepsdruk.
We gingen ook een leuke quiz doen, De hele klas kreeg een boekje en dan kreeg je
vragen. Je moest het antwoord aankruisen wat bij jou past. Hoe minder punten je
had hoe minder onzeker je was. We deden nog een andere quiz ook over
groepsdruk.
Je moest je vinger in de lucht doen als je dat wel eens heb gedaan, Een vraag
daarvan was ‘Heb je wel eens iets gestolen?’ Bij sommige vragen moest je ogen
dicht doen want dat was een soort van privé. Toen moesten we helaas al stoppen.
Het was super leuk en leerzaam!
Ivy, Mama en Summer

Hemlab
In de groepen 1/2 en 3/4 is het Hemlab op bezoek
geweest. De kinderen hebben proefjes gedaan met kleuren
mengen.
Geert en Marie van het Hemlab kwamen met de bakfiets
die vol zat met reageerbuizen en andere interessante
spullen. Foto’s vindt u op het ouderportaal.
Op donderdag 22 april komt het Hemlab nogmaals op
school voor de groepen 5 t/m 8.
Schoolmaatschappelijk werk
Beste ouders,
Dit is mijn laatste stukje in de nieuwsbrief. Na de meivakantie ben ik
niet meer verbonden aan de school. Ik heb een andere baan als
gezinsbegeleider in Alkmaar. Mijn telefoonnummer en mailadres
zijn vanaf dan ook niet meer in gebruik.
Ik heb met veel plezier gewerkt in Landsmeer en ga de mooie
omgeving, leuke gesprekken en fijne scholen zeker missen.
Bedankt voor de samenwerking en het vertrouwen dat ik van u als ouder heb
gekregen de afgelopen jaren!
Mijn opvolger zal zich in een volgende nieuwsbrief bekend maken.
Groet,
Rosa van Hal
Schoolmaatschappelijk werker

Tevredenheidsonderzoek
Deze week is er een tevredenheidsonderzoek
gehouden onder de leerlingen, ouders en teamleden.
De leerlingen van groep 4 en 5 hebben foto’s gemaakt
van plekken in en rond de school die ze prettig vinden.
Ze vinden het fijn om in de bibliotheek te werken en in
de centrale ruimte. De kinderen gaven ook aan dat ze
het werken aan Methode Da Vinci heel erg leuk vinden. Ze zijn trots op ons
schoolplein. De leerlingen van groep 6,7,8 hebben een vragenlijst ingevuld en daar
kwam uit dat de kinderen het fijn vinden om naar school te gaan. We zullen de
enquête uitwerken en met het team en de Medezeggenschapsraad bespreken en
vervolgens de uitkomsten delen met alle ouders.
Agenda
20 april
21 april
22 april
23 april
2 juni

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
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Data
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

