FUIKEN LICHTEN
NIEUWSBRIEF

25 maart 2022
Wat zijn we aan het doen?
Groep 5/6
Taal: zelfstandig naamwoorden, verwijswoorden, onderwerp en persoonsvorm.
Rekenen: cijferen rekenen in groep 6 en groep 5 met splitsend rekenen.
Begrijpend lezen: op dinsdag mixen we de groepen zodat we de kinderen op drie
verschillende niveaus de lessen van Nieuwsbegrip kunnen aanbieden.
Groep 6/78
Met DaVinci hebben we het over de Grieken en Romeinen. De
kinderen hebben geleerd over het paard van Troje en nu
bestuderen ze de reis van Oydsseus.

Groep 7/8
Onze klas is begonnen met de musical. We hebben de musical ‘Gewoon Super’
uitgekozen. We beginnen met het verhaal doorlezen, daarna mogen de kinderen hun
voorkeur uitspreken en daarna zullen de rollen verdeeld worden.
We zijn vandaag begonnen in het Anne Frank leesboek. De aankomende lessen van
DaVinci zullen gaan over de Tweede Wereldoorlog en Anne Frank. Op dinsdag 5
april komt er een gastspreker over de Tweede Wereldoorlog vertellen.

Hulp gevraagd voor de schoolbibliotheek
Op vrijdagochtend helpt Sandra Cornelissen de kinderen met
het kiezen van boeken.
Het zou fijn zijn als er iemand haar zou kunnen assisteren. Het
begint om 8.30 uur en als iedereen die dat wil een ander boek
heeft, is het klaar, meestal om ongeveer 10 uur. Als u interesse
heeft, kunt u zich aanmelden bij Christine.

Nederland Schoon!
Vandaag hebben de leerlingen van De Fuik in het
Twiske zwerfafval opgeruimd. De gemeente had
knijpers beschikbaar gesteld.
Er is weer veel troep verzameld.
Foto’s hiervan worden op het ouderportaal
geplaatst.

Luizencontrole
Afgelopen week is er door de ouders een luizencontrole gedaan. De
ouders van de kinderen die luizen/neten hebben zijn gebeld.
We willen de ouders hartelijk danken voor het controleren.

Voetbalcoach gezocht
Voor het schoolvoetbaltoernooi van groep 5/6 zoeken we een
coach.
U kunt zich aanmelden bij juf Sandra of juf Miranda.

Schoolmaatschappelijk werk
Beste ouders, leerlingen en leraren,
Wat fijn dat ik voor een aantal van jullie de afgelopen periode al
wat heb kunnen betekenen. Via deze weg wil ik jullie informeren
wanneer ik op school aanwezig zal zijn, hoe en waarvoor jullie mij
kunnen bereiken.

•
•
•
•
•
•
•

Gezinnen en kinderen heb ik de afgelopen periode geholpen bij:
• Weerbaarder worden
Emoties beter kunnen reguleren
Een moeilijke thuissituatie
Hoge eisen stellen en hier over piekeren
Je weer beter in de klas voelen
Het aangaan en behouden van vriendschappen
Gepest worden en het gevoel gepest te worden
Verwerken van scheiding

Het kan soms voelen als iets groots wanneer je hulp zoekt. Ook weet je niet altijd wat
je kunt verwachten van de hulp. Wanneer jullie bij mij terecht komen kan dit al gaan
over iets kleins. Mijn gesprekken zijn altijd in goed overleg en ik probeer zoveel
mogelijk aan te sluiten bij jullie vraag zodat we samen kunnen kijken hoe het weer de
goede kant op gaat. Vraag je je af of ik iets voor jullie kan betekenen? Schroom niet
om contact te zoeken, dan bekijken we dit samen. Dit kan in mijn inloopspreekuur op
school, of rechtstreeks via telefoon en mail. Een afspraak maken via telefoon of mail
werkt vaak het makkelijkste. Het volgende inloopspreekuur staat gepland op:
Dinsdag 5 April van 09:15-10:15 in de speelzaal van De Fuik.
Groetjes,
Shanna Baas
0614317192
s.baas@levvel.nl

Stage
Vanaf 11 april tot en met 21 april komt Shannon van der Meer stage lopen bij De
Fuik. Ze is een oud-leerling van onze school.

Vrijwilligers gevraagd voor ophalen papier

…………………………………………………………………………………………
Wij zijn met spoed op zoek naar vrijwilligers!
Sinds jaar en dag zet een groep vrijwilligers zich in om het oud papier voor De Fuik op te halen. We hebben op dit
moment een heel klein groepje waarmee we dit doen. Om het voor iedereen leuk te houden, zijn wij dringend op
zoek naar nieuwe vrijwilligers. Je zou ons er ontzettend mee helpen.
Misschien een extra reden om u op te geven voor deze groep. De school krijgt er een leuk bedrag voor, waarmee
leuke activiteiten voor de kinderen worden georganiseerd. En de ouderbijdrage blijft hierdoor lekker laag.
De Fuik is 6x per jaar aan de beurt. We doen dit werk met z’n tweeën, dus je staat er nooit alleen voor! Hoe meer
vrijwilligers hoe minder vaak je aan de beurt bent.
 Voor meer informatie en/of aanmelden kun je terecht bij Ellen Schreuder (moeder van Cas uit groep 5).

…………………………………………………………………………………………………

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.

Agenda
29 maart
30 maart
20 april
5 april
5 april
5 april
6 april
14 april
11 t/m 15 april
20 en 21 april
22 april
10 mei
11 mei
17-18 mei
18-20 mei

Groep 5/6 Scoor een boek
Groep 7/8 Muziekgebouw aan ’t IJ/Sound Lab
Groep 3/4 naar Gerrit Rietveld Techniek
Inloopspreekuur Shanna Baas 9.15-10.15 uur,
in de speelzaal
Buitenlesdag
Groep 7/8: Gastles door Lion Tokkie over WO2
Gastles 112 door Rode Kruis voor alle groepen
Paaspicknick voor leerlingen Fuik
Schoolvoetbaltoernooi groepen 5 t/m 8
Centrale Eindtoets groep 8
Koningsspelen voor alle groepen
Groep 7/8 naar Gerrit Rietveld Techniek
Groep 5/6 naar Gerrit Rietveld Techniek
Schoolkamp groep 5/6
Schoolkamp groep 7/8 (LET OP: nieuwe datum)

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

