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Leest u ‘m ook?
De Nieuwsbrief wordt gewaardeerd. Heel fijn. Helaas
is nog niet iedereen er aan gewend….. Belangrijke
informatie kan zo gemist worden…..
De website wordt meer en meer actueel gehouden
met schoolinformatie, maar ook met veel
groepsinformatie,
kijkt
u
maar
eens:
cbsdevuurtoren.nl. De website is overigens ook met
een smartphone te openen.
In deze nieuwsbrief o.a. informatie over
ouderbetrokkenheid, Sinterklaas, de Peuterschool en
onze schoolontwikkeling.

Sinterklaas….
Ja, hij is er weer! De vriendelijke oude man in het
rood met zijn Pietervrienden. In de klas werden de
kinderen op 20 november verrast met een gevulde
schoen. En op woensdag 28 november waren het de
rommelpieten die in de school kwamen. Dat was
schrikken, maar ook weer heel
leuk. De kinderen hadden de
rommel snel opgeruimd! En dat
is nog niet alles. Vrijdag 1
december
stroomden
de
surprisecadeaus
binnen!
Netjes opgesteld in de
kleutergymzaal
konden
maandag alle groepen de
schitterende
surprises
bewonderen. Echt heel mooi
werk
van
die
knutselpieten
😉!

opstellen aan de rand van de zaal. (graag de
aanwezige schoenhoesjes gebruiken).

Onderwijs Studiedagen
In iedere nieuwsbrief vertellen we iets over ons
onderwijs. Inmiddels hebben we een aantal
studiedagen gehad. Waar zijn we zoal mee bezig? De
laatste keer werkten we o.a. aan de visie van de
Vuurtoren. Om de juiste keuzes te maken in aanpak
en methoden, moet je voor ogen hebben wat voor
school we
willen zijn.
Dat krijgt nu
vorm.
Belangrijk
dat die visie
aansluit bij
de visie van
ons bestuur
(SCOH) en wat ouders en kinderen willen. (zie onder).
Ook ouders en kinderen kunnen de komende tijd mee
input geven.
In elk geval is duidelijk dat we aandacht zullen hebben
voor sociale en fysieke veiligheid, een stevige
basiskennis en leven in een veranderende wereld met
nieuwe beroepen.

Ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid is van groot belang, omdat:
 Als ouders op één lijn staan met de school, dus
thuis er positief over zijn, helpt dat het kind enorm
zich op z’n plek te voelen op school.
 Het beroep van leerkracht vraagt veel
verantwoordelijkheid, is intensief en ook
veelomvattend. Daarom is de steun met soms
‘extra handen’ heel welkom!
 Het onderwijs gaat over het welzijn en toekomst
van uw kind. Logisch dat u hier ook iets van mag
vinden!

Oudercommissie
Dinsdag is het ontvangst van de Sint in de gymzaal. De
kinderen gaan eerst naar de klas. Ouders zijn ook
welkom: als de kinderen binnen zijn, kunt zich

In de vorige nieuwsbrief is een oproep gedaan naar
ouders
om
onder
de
paraplu
van
OuderActiviteitenCommissie op korte termijn extra
handen te geven aan onze activiteiten. Hierop

hebben we enthousiaste reacties mogen ontvangen
en inmiddels zijn deze ouders actief bezig.

bijdrage. U weet dat we het geld goed besteden aan
activiteiten rond activiteiten en feesten.

De oudercommissie moet in januari vorm krijgen.
Mevr. Ingrid Kloos zal dit proces begeleiden. Op korte
termijn wordt hier een brief over verspreid.
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Steeds groter tekort aan leerkrachten
Gelukkig hebben we dit jaar kunnen starten met voor
alle groepen een juf of meester. Inmiddels is juf Ros,
die een dag les gaf in groep 3 en groep 4, met
zwangerschapsverlof. Om dat op te vangen draait juf
de Jager nu ook haar groep op de donderdag. Voor de
vrijdag in groep 4 hebben we (na weken zoeken..) een
geschikte collega gevonden: juf Heleen Reinds. Daar
zijn we blij mee.
Minder fijn is dat we kortgeleden een kleutergroep
niet konden opvangen. Het kan voorkomen dat een
leerkracht zich ’s ochtends ziek moet melden. Er gaat
dan meteen een vervangingsverzoek naar meerdere
uitzendbureaus. De leerlingen van hogere groepen
zouden we voor de eerste opvang kunnen verdelen.
Met de jongste leerlingen kan dat niet. Wel hadden
we voor de volgende dag een vervanger bij de
kleuters. Feit is dat vervangingen, met name in de
steden, steeds moeilijker wordt.
Oproep: Kent u een bevoegde leerkracht die bereid is
in te vallen in ‘acute’ gevallen? We houden ons
aanbevolen!
De landelijke onderwijsstaking op 12 december lijkt
door te gaan. U heeft van ons bestuur al
voorinformatie gehad. Op korte termijn wordt
duidelijk hoe de Vuurtoren hier in staat. U krijgt hier
spoedig bericht over.

Kerstviering
De kerstviering is op
donderdagavond in de
…kerk. Na een viering vorig
jaar in de klas gaan we nu
als school gezamenlijk naar
de kerk. Er wordt nu al druk geoefend, want we willen
er een mooie viering van maken. U komt toch ook?
Binnenkort ontvangt u nadere informatie.
De volgende dag, 22 december hebben de kinderen
school tot 12.00 uur.

Vrijwillige ouderbijdrage
Bij deze dank aan vele ouders/verzorgers die de
vrijwillige bijdrage al overgemaakt hebben! Graag
ontvangen wij nog van de overige ouders hun

U kunt ook cash betalen bij administratie of directie.
Voor betalingen met de Ooievaarspas kunt u bij juf
Brand terecht.
Kalender
11-12 - Adviesgesprekken groep 8
21-12 - Kerstviering in de avond
`

Peuterspeelzaal
Per 1 januari is de harmonisatie van de
peuterspeelzalen een feit. De financiering en
regelgeving verloopt dan anders. Voor meer
informatie kunt u terecht op de website van de
stichting: www.SCOH.nl
Ondanks dat peuterspeelzalen onder ‘kinderopvang’
vallen, zullen ze nadrukkelijker bij de Vuurtoren gaan
horen. Het blijft een gekwalificeerde peuteropvang
met een afgestemde begeleiding, maar de naam zal:
Peuterschool Vuurtoren gaan worden. Dit om het
begrip onderwijs voor 2-12 te benadrukken. Nu is er
al veel overleg tussen de peuterjuffen en
kleuterjuffen. Dat wordt nog meer, waarbij onze
intern begeleider, juf van der Geest een belangrijke
rol in neemt. O ja: Jan Groeneveld is ook de directeur
van de peuterschool en wordt daarbij ondersteund
door het servicebureau

Kleine verbouwing peuterspeelzaal en….
De peutergroepen willen we graag in de school
hebben. De regelgeving noodzaakt ons het lokaal te
vergroten. Het huidige lokaal wordt om die reden
doorgebroken naar de ruimte er naast.
Direct daarna zullen er een aantal andere ruimtes
aangepakt worden en zal
er
een
interne
verhuizing plaatsvinden:
Administratie naar een
nieuwe ruimte naast
peuterspeelzaal, ib naar
administratieruimte,
directie naar magazijn
en magazijn naar huidige
ib-ruimte.
Onze
conciërge komt in de
huidige directiekamer.

De bedoeling is dat de werkzaamheden in de
herfstvakantie starten en duren tot een stukje in de
schoolweken na de vakantie…..



Buurtcentrum Kommunika





Wellicht kent u het buurthuis
Kommunika aan de Jurriaan
kokstraat 177 al. Zij hebben
een aanbod voor ouders en
kinderen. We zijn in gesprek
om de samenwerking te
intensiveren met het doel
om nog meer te kunnen
betekenen voor u en uw kind.

De toiletten: hier wordt vanaf heden een speciaal
middel ingezet voor de vloeren.
De overblijfjuffen zijn bezig om hun aanpak en
afspraken verder af te stemmen.
Het schoolplein krijgt straks aandacht. In het
nieuwe jaar zullen we een werkgroep starten met
ook ouders er in. Hierin zullen we zeker ook de
ideeën van de kinderen mee nemen! Daarnaast is
het wel een financiële uitdaging…..

Rookvrije toegang
Het behoeft geen uitleg dat roken ongezond is en dat
we niet willen dat anderen hier last van hebben. Ook
willen we het goede voorbeeld geven aan kinderen.
Neemt niet weg dat er ouders roken, dat kan en mag
op de openbare weg. De Haringstraat bij de
pleiningang is dat ook.
Wij willen het bij de poort echter graag rookvrij
hebben. Het mooie is dat de ouders die hier, onder
het genot van een sigaret, soms staan te praten het
hier roerend mee eens zijn. Dat is mooi. Om het ‘nietrook-signaal’ duidelijk te communiceren zullen we
binnenkort tegels en een ‘asbak’ in de bestrating

aanbrengen. De gemeente financiert dat helaas niet,
maar staat dit wel toe.

Klassenouders
Om het contact en de afstemming met de ouders te
versterken hebben we de klassenouders uitgenodigd
om te horen wat we goed doen en vooral om te horen
waar er kansen liggen. Ter sprake kwam: tevreden
over leerkrachten 😊 en o.a. de nieuwsbrief. Kansen
liggen er ook: meer activiteiten (bijv. avond4daagse),
gebruik
sponsors,
hygiëne,
schoolplein,
ouderbetrokkenheid, Pedagogische afstemming
leerkrachten – overblijven, zicht op uitgaven
ouderbijdrage, ….
We zijn blij met deze input en zeker ook met de inzet
van de klassenouders! Enkele zaken die inmiddels
opgepakt zijn:



Er komt een oudercommissie van ca. 7 tot 10
personen. Berichtgeving hierover volgt in januari.

Klassenouders ondersteunen in eerste instantie de
groep bij activiteiten. Natuurlijk kunnen zij ook
schoolbreed actief zijn. De eerste communicatielijn is
naar de leerkracht toe.

