FUIKEN LICHTEN
NIEUWSBRIEF

10 juni 2022
Schoolreis groepen 1 t/m 4
De groepen 1 t/m 4 gaan vrijdag 17 juni op schoolreis. De
reis gaat naar Oud-Valkeveen.
We vertrouwen erop dat de weergoden ons deze keer
beter gezind zijn.

Avondvierdaagse 13 t/m 16 juni 2022 .
Op maandag begint de avondvierdaagse van Landsmeer.
We willen Leonie en Ruthie hartelijk bedanken voor hun inzet
om dit evenement dit jaar weer door te laten gaan.
We wensen de wandelaars veel succes!

Ouderhulp gevraagd
Voor verschillende activiteiten zijn we op zoek naar
ouderhulp. We hopen dat er ouders zijn die kunnen
helpen!
* Voor het ophalen van oud papier. Dit is 5 keer per jaar (of
minder als we meer ouders hebben), op de eerste
zaterdagochtend van de maand. Het duurt ongeveer 1,5
uur per keer. Aanmelden kan door berichtje te sturen
naar Christine via ouderportaal of
c.meulenbelt@opspoor.nl.
* Pannenkoekenbakkers. We zoeken ouders die thuis
pannenkoeken willen bakken op donderdag 14 juli. Daarnaast zoeken we twee
ouders die op vrijdag 15 juli, de laatste schooldag, de pannenkoeken willen
opwarmen en uitdelen in de groepen. Aanmelden bij Nicoliene (moeder van Jipe):
niekje01@gmail.com.
Voor de Ouderraad zijn we op zoek naar nieuwe leden. De Ouderraad organiseert de
leuke dingen op De Fuik, zoals Pasen, Kerst, Sinterklaas, Eindfeest,
Avondvierdaagse, enz. De Ouderraad zou het nieuwe jaar graag nieuwe leden
verwelkomen, eventueel ook voor de functies als secretaris en voorzitter. We
vergaderen ongeveer 5 keer per jaar op school en dat is altijd heel gezellig!
U kunt zich aanmelden bij c.meulenbelt@opspoor.

Musical groep 7/8
De leerlingen van groep 7/8 en
waarschijnlijk ook hun ouders, zijn
razend druk met de
voorbereidingen van de musical.
Ook het team van De Fuik helpt
mee en tijdens de musical zult u
kunnen zien hoe goed de
beeldende vaardigheden van deze
mensen zijn. We verklappen nog
niet wat ze gemaakt hebben.
Niet van echt te onderscheiden?
Op 8 juli kunt u het zelf
beoordelen.

Agenda
13-16 juni
17 juni
10 juli
12 juli
12 juli
13 juli
15 juli

Avondvierdaagse Twiske
Schoolreis groep 1 t/m 4
Musical groep 7/8
Kennismaken met de nieuwe groep
Eindfeest 17.00-20.00 uur
Meester- en juffendag
Laatste schooldag: 12.00 uur school uit.

Vakanties en studiedagen schooljaar 2021-2022
Vakanties
Zomervakantie

16 juli t/m 28 augustus 2022

Studiedagen
Woensdag 22 juni 2022

Leerlingen vrij

