FUIKEN LICHTEN
NIEUWSBRIEF

Nieuwsbrief 26 april 2021
Koningsspelen
We hebben er op De Fuik een mooie dag van gemaakt. Groep
1/2 ging een ‘stormbaan’ rennen op het kleuterplein, groep 3/4
reed met de tram naar de Avonturenspeelplaats in het Twiske.
Groep 5/6 deed teambuilding spellen en groep 7/8 heeft
geklommen in het Klimpark in het Twiske.
We willen de ouders van Jazzlyn, Quinny en Travis hartelijk
bedanken voor het lenen van de tram. De ouders van Robin en
Marly willen we hartelijk bedanken voor het besturen van de
mooie antieke trekker en het escorteren van de tram!
Op het Ouderportaal staan foto’s van alle activiteiten.
Hemlab
In de groepen 5/6 en 7/8 is het Hemlab op bezoek
geweest. De kinderen hebben onderzocht in welke
frisdrank de meeste suiker zat.
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.
In de bijlage vindt u een flyer van het Hemlab.

Praktisch verkeersexamen
Op 2 juni is het praktisch verkeersexamen. De leerlingen
van groep 7/8 hebben hierover donderdag een brief
ontvangen. In de brief zit een link naar de route (die is
gefilmd) en een papieren kaartje met de route.
Het is de bedoeling dat u de route minimaal één keer
samen met uw kind fietst. Bij de brief zit een invulstrookje
en dit kan na de vakantie worden ingeleverd. Hierbij de link naar de route:
https://www.youtube.com/watch?v=Gu9HQ1D89MI.

Agenda
2 juni

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

