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Ouders in de school
Nu de coronaregels grotendeels geschrapt zijn, hebben we overlegd met de
Medezeggenschapsraad van De Fuik over het weer toelaten van ouders in de
school.
Het team heeft geconstateerd dat tijdens de coronaperiode de leerlingen veel
zelfstandiger zijn geworden en dat er rust heerst in de school. De kinderen weten:
binnen is beginnen. We willen deze verworvenheden graag behouden. We missen
echter ook het contact met ouders. We hebben verschillende opties overwogen en
we zijn tot de keuze gekomen die hieronder wordt beschreven.
Voor corona was het zo dat ouders op maandag welkom waren in de school.
De MR-leden wilden dit graag uitbreiden naar maandag en vrijdag, zodat ouders in
de gelegenheid worden gesteld om beide leerkrachten te ontmoeten.
Om de huidige gang van zaken in de school te continueren, hebben we de volgende
afspraken gemaakt:
• Ouders zijn welkom om maandag- en vrijdagochtend van 8.15-8.25 uur.
• Om 8.25 uur gaat de zoemer. Voor de kinderen het signaal om zich voor te
bereiden op de les. Voor de ouders tijd om de school te verlaten.
• Als u later bent dan 8.25 uur gaan de kinderen zelfstandig naar binnen.
• Wij vertrouwen erop dat u zich aan deze afspraken houdt.
• We hebben met de MR een proefperiode afgesproken tot de
voorjaarsvakantie. We zullen dan evalueren of alles naar wens verloopt.
Stemmen in De Wije Ilp
Op woensdag hadden de kinderen
gym in De Wije Ilp. Daar was ook
een stemlokaal voor de
gemeenteraadsverkiezingen
ingericht. Na de gymles kwamen
de Fuikers burgemeester
Léon de Lange tegen die
trakteerde op gevulde koeken!

Scoor een boek
Groep 5/6 doet mee met de actie “Scoor een boek’. Deze actie wordt georganiseerd
door de bibliotheek in samenwerking met FC Volendam. Bedoeling is
om zoveel mogelijk boeken te lezen. Thuis kunt u ook meedoen met
beweegopdrachten en leesopdrachten via de website ‘scoorthuis.nl’
met de inlogcode 49*nZX8. De punten die thuis worden gescoord,
worden opgeteld bij de schoolscore.

Informatieavonden gemeente Landsmeer
De gemeente Landsmeer heeft onderzocht dat er bij
ouders behoefte is aan informatie over bepaalde
onderwerp als gevolg van de coronaperiode.
De gemeente wil u vast informeren dat er
bijeenkomsten georganiseerd worden rondom de
volgende thema’s:
• ‘Zindelijkheid’, voor ouders van kinderen t/m 5-6 jaar
• ‘In contact met je tiener’, voor ouders van kinderen vanaf 10 jaar
• ‘Omgaan met gevoelens’, voor ouders van kinderen van 4 t/m 12 jaar
Agenda
25 maart
11 t/m 15 april

Nederland Schoon -> opruimen Zwerfafval
Schoolvoetbaltoernooi groepen 5 t/m 8

Vakanties en studiedagen schooljaar 2021-2022
Vakanties
Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaart en vrijdag
Pinksteren
Zomervakantie

15 april t/m 18 april 2022
25 april t/m 8 mei 2022
26 en 27 mei 2022
6 juni 2022
16 juli t/m 28 augustus 2022

Studiedagen
Maandag 9 mei 2022
Woensdag 22 juni 2022

Leerlingen vrij
Leerlingen vrij

