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NIEUWSBRIEF
8 januari 2018

Een goed nieuwjaar!
Het team van De Vuurtoren wenst u een heel goed
nieuwjaar!

waarbij er informatie wordt gedeeld en indien nodig
gezamenlijk een procedure wordt afgesproken om tot
maximaal 12 leden te komen. Wilt u wel helpen, maar
omvat de oudercommissietaak teveel voor u, dan kan
u dat ook laten weten.
Voor alle duidelijkheid. De klassenouders zijn
verbonden aan ‘hun’ groep. Zij helpen in overleg met
de leerkracht de eigen groep bij activiteiten.
Natuurlijk is het mogelijk om zowel klassenouder te
zijn als oudercommissielid.
Kalender

Als school hopen we het niveau vast te houden waar
we voor de vakantie mee zijn afgesloten. Dank u wel
voor alle positieve reacties die we hebben mogen
ontvangen m.b.t. de kerstviering. De wensen die we
daarnaast ontvingen en het vertrouwen die we
mochten ervaren helpt het team ook dit jaar weer om
met veel energie zich in te zetten voor een sterke en
leuke school in het belang van uw kind.

Oudercommissie
Als eerder aangegeven starten we een
oudercommissie. U kunt zich vanaf nu aanmelden om
deel uit te maken van de commissie. Wat is eigenlijk
een oudercommissie eigenlijk?
Een groep betrokken ouders die in samenwerking met
de school zich inzetten voor de school om in alle
opzichten de kwaliteit en de betrokkenheid te
vergroten. De commissie bestaat uit een groep van 8
tot 12 ouders die regelmatig met elkaar in overleg
gaan. Mogelijke onderwerpen: Schoolactiviteiten,
ouderbetrokkenheid, klankbord voor schoolontwikkelingszaken, …….. . Het gaat om meedenken,
meedoen en meehelpen.

Woensdag 10-1
- Groep 3 Bibliotheekbezoek
Week 15 -26 januari - Cito toetsen
Week 29 januari
- Groep 8 met kamp

Kleine verbouwing
In de Kerstvakantie is de peuterspeelzaal binnen de
school vergroot. Tegelijkertijd is er een nieuwe
werkruimte gecreëerd. De werkzaamheden zullen
nog één a twee weken doorgaan. Vooral in de ruimtes
van ib, directie en magazijn. Over een paar weken zal
de administratie naast de peuterspeelzaal zijn. De IB
en directie zullen in de ruimtes aan de andere kant
van de hal komen.

Schoolontwikkeling
Als team zijn we bezig met een brede
schoolontwikkeling: Zo ontwikkelen we o.a. onze
leerkrachtvaardigheden. Het onderwijs zal zich
sterker richten op vaardigheden die uw kind in de
toekomst nodig heeft. We willen ook steeds meer
zichtbaar maken waar we voor staan en waar we mee
bezig zijn. Voorop staat altijd het welzijn van uw kind.
Samen met u en uw kind maken we er graag een mooi
2018 van.

Verloot je boompje

Het opzetten van de commissie wordt begeleid door
mevr. Ingrid Kloos van Jeugdwerk Den Haag. Zoals
aangekondigd kunt u zich vanaf dit moment
aanmelden. Dat kan bij juf van der Geest. Zij is vanaf
deze maand de coördinator ouderbetrokkenheid.
Procedure: Voor 18 januari aanmelden bij juf van der
Geest (avdgeest@scoh.nl). Bij meer dan 12
aanmeldingen is er een overleg met kandidaten,

Veel kinderen van De Vuurtoren hebben mee gedaan
met het verzamelen van kerstbomen om zo een
spaarkaart te vullen.
Op dinsdagmiddag van 16.00 tot 18.00 uur kan je bij
Kommunika in de Jurriaan Kokstraat je spaarkaart
inleveren in ruil voor een vv-bon.
Dit alles onder het genot van een hapje en drankje.

