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Koningsdagspelen
De Vuurtoren doet mee met de landelijke
Koningsspelen. Dat betekent starten met een gezond
Koningsontbijt. Daarna gaan we met de groep naar
sporthal de Blinkerd. De groepen 1-3 zjin ’s middags,
zoals gewoon, ’s middags vrij. De groepen 4-8 hebben
verschillende activiteiten. Er komt deze week nog een
bericht met meer informatie

groepen 3 en 4 hebben een leuke muzikale
theatershow meegemaakt: Muziektheater Briza met
de show: Alle hens aan dek. Hier een sfeerplaatje:

Inhoud studiedag 13 april
Zoals gebruikelijk houden we u op de hoogte van
waar we ons als schoolteam verder in bekwamen. Dat
was één dagdeel Leerbewust: Het gaat hier om het
onderwijs zo af te stemmen, dat de kinderen
maximaal betrokken en actief zijn.
Het tweede deel van de dag hebben we ons bezig
gehouden met de nieuwe visie van de school, waarbij
we met elkaar verder richting geven aan modern
onderwijs. Afgestemd op wat kinderen nodig hebben
voor in de toekomst. T.z.t. zullen we dit uitgebreid
met u delen.

Pasen 2018
Paasviering op de Vuurtoren was mooi en gezellig.
Natuurlijk was daar het Paasverhaal, waarin de
kruisiging van Jezus en zijn wederopstanding centraal
stond.

Volgende week komt stichting Schott in de Rose met
de productie Griezelgeheim voor de groepen 5.
Kalender
17-19 april
20 april
27 april -11 mei

- Cito eindtoets groep 8
- Koningsdagspelen
- Meivakantie

Groep 7 bij Madurodam en op tv
Afgelpen week was groep 7 op uitnodiging van
Madurom weer in het park. Ook nu had dit alles te
maken met de naamgever Maduro. Mensen uit het
verzet vertelden verhalen. Indrukwekkend. Onze
groep 7 kinderen luisterden aandachtig. Sommigen
hadden ook wat te vertellen voor de camera van SBS6
en OmroepWest. Zie de website.

Groep 8 maakt deze week de Cito-eindtoets

Tussen de middag hebben de groepen gezellig
geluncht. Dankzij hulp in voorbereiding en uitvoering
van veel ouders, was dit smakelijk en …..gezellig.

Extra activiteiten
Jaarlijks zijn er extra activiteiten onder en soms na
schooltijd. In de groepen 1-2 was er een Jazz for Kids:
Ella en het eendje. De kinderen genoten er van. De

Jaarlijks is de cito-eindtoets weer landelijk nieuws.
Ook onze groep 8-ters mogen aan de slag. Is het
spannend? Ja en nee. Het advies is al gegeven en alle
groep 8-ers hebben al een plaatsje in het VO!
Bijstelling op grond van de uitslag van het advies naar
een hoger niveau is wettelijk nog toegestaan. Succes
groep 8-ers!!

Veel Korfbalprijzen voor de Vuurtoren
Met dank aan de hulp van ouders en
complimenten voor de kinderen: 12
teams deden mee en heeeel veel prijzen!
Belangrijk: Grote sportieve inzet van alle
kinderen. Zie onze website /groepen / gymnastiek.

