FUIKEN LICHTEN
NIEUWSBRIEF

8 april 2022

Hulpouders gevraagd voor Paasactiviteiten
Beste ouders,
Voor Pasen organiseert de Ouderraad dit jaar eieren
zoeken, een lunch voor de kinderen en een
vossenjacht.
Lijkt het je leuk om mee te doen dan kunnen we nog
wel wat hulp gebruiken! We zoeken ‘vossen’ en ouders
die kleine groepjes leerlingen van de groepen 1 t/m 4
willen begeleiden tijdens de speurtocht.
De regels zijn dat de kinderen "de vossen" moeten vangen/herkennen.
Heb je nog verkleedspullen of paashaaspakken thuis dan maken we daar ook graag
gebruik van.
Als je vos wil zijn, kun je je melden bij Wendy (moeder van Mex en Ivy), via
Whatsapp op nummer 06-1227 0391.
Als je een groepje wil begeleiden, kunt je je melden bij de leerkracht.
Het programma is als volgt:
11.45 uur - eieren zoeken op het schoolplein
12.00 uur – lunchen
12.30 uur - buiten spelen
12.45 uur – vossenjacht uitleggen
13.00 uur – vertrekken naar Twiske
13.45 uur – terug op school
14.00 uur – naar huis
Hartelijke groet van de Ouderraad
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.

Bijeenkomst over Hoogsensitiviteit
Door de gemeente Landsmeer wordt op 21 april een bijeenkomst georganiseerd over
Hoogsensitiviteit. In de flyer bij deze mail meer informatie hierover.

1 April
De leukste dag van het jaar.................
Wat zullen we doen zeiden we tegen elkaar.
Vrijdag 1 april was het zover. Juf was nog niet wakker en er waren al overal
plakbandjes geplakt. Onder de muizen, afstandsbedieningen en onder het
toetsenbord. Het hoogtepunt van de dag kwam nog. Het was 10 uur en juf ging naar
buiten. Miró, Ivy, Summer en Desvancia gingen via de ½-deur naar binnen. Juf Rhea
zei dat Juf Kaylee buiten was en wij konden ingrijpen. Miró had namelijk en box in de
la achter het bureau van juf gelegd en de prank kon beginnen. Iedereen moest naar
binnen en wij moesten allemaal stil zijn en toen begon het. We deden scheet
geluiden achter juf en die ging in haar tas en in de kast zoeken en toen vond ze de
box en iedereen vond het grappig. Om 12 uur deden we de box in 3/4 en hadden we
het geluid van een brand alarm aangezet en ze gingen ook echt allemaal naar
buiten. Het was zo grappig!
Luuk, Miró en Summer (groep 7/8)

Sound lab Amsterdam
We gingen woensdag 30 maart naar het Sound lab Amsterdam. We kwamen op
school aan en de bus stond al voor de deur. Tassen pakken, jassen aan en gaan met
die banaan. Eenmaal in de bus hadden we hele coole ledlights. Toen we daar aan
kwamen mochten we meteen naar binnen. We werden naar een kamer gebracht
waar we onze jassen en tassen mochten ophangen. Nog geen 2 tellen later werden
we opgehaald door 2 meiden. We gingen naar een hele grote hal waar ze een
podium en stoelen hadden. Toen hadden we een warming-up, En daarna gingen we
aan de slag. Iedereen werd in groepjes gedeeld. En daarna ging iedereen een kamer
binnen. Er was een soort tafel waar allerlei instrumenten stonden. Na 10 minuten
gingen we van kamer wisselen. Toen we weer in een kamer gingen, kregen we een
opdracht. Namelijk een soort optreden bedenken maar je moest er een sport bij
bedenken. Ik had bijvoorbeeld een racebaan. Dus ik moest startschot proberen na te
maken. Daarna moesten we het aan elkaar laten horen. En toen was het alweer
afgelopen... We gingen weer met de bus naar school. En toen was de dag voorbij.
Het was SUPER leuk!!!
Groetjes Groep 8
De gastles van Lion Tokkie.
Het ging over de tweede wereldoorlog. Lion Tokkie ging vertellen over zijn vader die
de oorlog heeft overleefd.
Zijn vader heette David Tokkie en hij was joods en kleermaker. Later werd hij
opgepakt door de Duitsers en hij werd naar Westerbork gevoerd daar is hij ontsnapt
en gevlucht en hij is ergens gaan onderduiken in het jonggezellenhuis. Hij werd
gevraagd om te spioneren in Duitsland. Hij veranderde zijn uiterlijk en zijn naam. Hij

ging naar Gestapo kamp Neue Bremm, waar hij uniformen maakte voor de nazi's.
Zijn familie is omgekomen in Auschwitz en in anderen concentratiekampen en zijn
vader heeft het overleefd.
Gemaakt door Chloé en Bobby en Jelle (groep 7/8)

Scoor een boek
Groep 5/6 doet mee met de actie “Scoor een boek’. Het gaat heel
goed met de score. De boeken die gelezen worden gaan over voetbal
en het is leuk om te zien hoe gretig er gelezen wordt.
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
14 april
20 april
20 en 21 april
22 april
10 mei
11 mei
11 mei
17-18 mei
18-20 mei
20 mei

Paasspeurtocht en lunch voor leerlingen Fuik
Groep 3/4 naar Gerrit Rietveld Techniek
Centrale Eindtoets groep 8
Koningsspelen voor alle groepen
Groep 5/6 naar Gerrit Rietveld Techniek
Groep 7/8 naar Gerrit Rietveld Techniek
Groep 5/6 naar Soundlab
Schoolkamp groep 5/6
Schoolkamp groep 7/8 (LET OP: nieuwe datum)
Schoolreisje groep 1 t/m 4

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

