FUIKEN LICHTEN
NIEUWSBRIEF

Nieuwsbrief 22 mei 2019
Regel van de week
We helpen elkaar.
Formatie
Graag willen we u informeren over de formatie van volgend schooljaar. Het slechte nieuws is
dat Margreet, Sonja en Ingrid ons gaan verlaten. Margreet heeft vorige week een baan
gevonden bij De Koningsspil in Oosthuizen. Deze school ligt dichter bij haar woonplaats.
Sonja gaat een extra dag werken bij Oeboentoe en twee scholen/vijf dagen is teveel van het
goede. Voor Sonja hebben we inmiddels een vervangster gevonden: Rhea FambachHenger. Zij heeft veel ervaring in het OGO-onderwijs en met thematisch werken.
Ingrid is nog ziek en het ziet er naar uit dat dit nog enige tijd zal duren. In overleg met haar is
besloten dat zij, als zij weer kan werken, voorlopig via de flexpool van Opspoor gaat invallen.
Voor groep 3/4 hebben we een vacature van 1 FTE.
De formatie 2019-2020 is nu als volgt:
1/2
3/4
5/6
7/8

Ilse Reuser (ma/di/wo) en Rhea Fambach-Henger (do/vrij)
vacature
Sandra Vermaas ma/di/wo om de week (i.v.m. ouderschapsverlof), Miranda
Hogenbirk (wo om de week/do/vrij)
Sanne Wouda

Ronald Freesen - onderwijsassistent,
Judith van Pagee- Intern Begeleider
Judith de Heer- administratief medewerker
Roel Wagemaker- Vakleerkracht gymnastiek
Christine Meulenbelt-directeur
Groep 1/2
Zoals u op het prikbord heeft kunnen zien, is er een verkoudheidsvirus bij ons in de klas
geweest.
In groep 2 zijn de kinderen met woorden aan het hakken en plakken. P-o-p -> pop. Grappig
dat je merkt dat je ‘echte’ woorden kunt lezen.
De apotheek is deze week geopend in de klas.
Groep 3/4/5
Da Vinci
Bij Da Vinci wordt gewerkt aan het thema ‘Polen en Planeten’. De kinderen zijn naar het
Planetarium in Artis geweest.

Boekbespreking
De leerlingen uit groep 4 hebben hun boekbespreking gehouden. De kinderen mochten zelf
kiezen of zij een boekendoos wilden maken. Sophie maakte veel indruk met haar
boekendoos. Zij is op een creatieve manier bezig geweest met het verhaal. De
schoenendoos heeft zij versierd in de stijl van 'Het geheime dolfijneneiland'.

Groep 5/6
Groep 5/6 gaat volgende week op schoolkamp. Ze hebben er heel veel zin in.
Groep 7/8
Groep 7/8 is begonnen met het oefenen voor de musical. Heeft u tijd om te helpen? Geeft dit
dan even aan bij Sanne.
Avondvierdaagse
De avondvierdaagse wordt gehouden van dinsdag 25 t/m vrijdag 28 juni. U ontvangt bij deze
weekbrief een brief over de digitale aanmelding. De organisatie is nog op zoek naar
hulptroepen voor verschillende klusjes: limonade schenken, verkeer regelen, EHBO en
aanmelden van de groep. Ook hiervoor wordt een aanmeldingsformulier meegezonden. Dit
laatste kunt u inleveren bij de leerkracht. Voor hulptroepen en avondvierdaagse geldt:
aanmelden voor 19 juni.
Schoolreizen en excursies
Voor de schoolreis van groep 1 t/m 4 zoeken we ouders die willen rijden. U kunt zich
opgeven bij de leerkrachten. We gaan naar Oud-Valkeveen.
Groep 3/4 gaat op vrijdag 7 juni naar De Poelboerderij in Wormer. Ook hiervoor zoeken we
ouders die willen rijden. We vertrekken om 9.00 uur en zijn om ongeveer 12.00 uur terug.
Groep 1/2 gaat op woensdag 29 mei naar De Poelboerderij. We vertrekken vanaf school om
9.00 uur en we verwachten om 12.00 uur weer terug te zijn.

Ouderraad
De Ouderraad is op zoek naar nieuwe leden. De Ouderraad bestaat uit een aantal ouders
die ongeveer vijf keer per jaar vergaderen over de activiteiten die op school georganiseerd
worden. We zouden het fijn vinden als er ouders uit de groepen 1 t/m 4 bij zouden komen,
want die zijn nog niet zo goed vertegenwoordigd. U kunt contact opnemen met een van de
leden van de ouderraad of met Christine.
Agenda
28 mei
28 en 29 mei
29 mei
5 juni
7 juni
25 t/m 28 juni
28 juni
1 juli
5 juli
7 juli
9 juli
10 juli
12 juli

Club Promotie Dag groep 7/8 : daarom heeft groep 3/4 geen gym.
schoolreis groep 5/6
Poelboerderij groep 1/2
schoolreis groep 1 t/m 4
Poelboerderij groep 3/4
Wandel avondvierdaagse (dinsdag t/m vrijdag)|
Zomerfeest Berend Botje 16.00-19.00 uur
Drukklup door Grafisch Werkcentrum Amsterdam
Musical groep 7/8: 9.30 uur leerlingen, 19.30 uur genodigden
Opruimen musical
Wisseldag, kennismaken met nieuwe groep 9.00-10.00 uur
Meester-en juffendag
Laatste schooldag

Vakantierooster en vrije dagen 2018-2019
Op studiedagen zijn de leerlingen vrij en werken de leerkrachten.
Vakantierooster en vrije dagen 2018-2019
Hemelvaart
Pinksteren (pinkster 3)
Studiedag De Fuik
Zomervakantie

30 mei t/m 31 mei
10 juni t/m 11 juni
24 juni
13 juli t/m 25 augustus

