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Algemeen
Voor u de nieuwsbrief van december 2019.
Wat gebeurt er op de Vuurtoren en hoe ziet
december er uit.

Kalender 2019-2020
5 dec (do)
- Sinterklaas ‘s middag vrij
6 dec (vr)
- Studiedag. Leerlingen vrij
19 dec
- Kerstviering in de avond
20 dec (middag!) – 5 jan.
- Kerstvakantie
11 febr
- Studiedag. Leerlingen vrij
24 feb – 28 feb - Voorjaarsvakantie
9 april
- Studiedag. Leerlingen vrij
10 apr – 13 apr - Paasdagen
27 april – 8 mei - Meivakantie
20 mei – 22 mei - Studiedag/Hemelvaart
1 juni
- 2e pinksterdag
22 juni
- Studiedag
17 juli (middag!) – 31 aug - Zomervakantie 2020
ZET JE LICHT AAN!
Ook bij onze school te zien! Het is een landelijke actie
die ook voor onze kinderen bedoeld is.

En het is helaas nodig ook: We zien in deze donkere
wintermaanden veel kinderen zonder verlichting aan
komen rijden. Niet gezien worden is gevaarlijk. Dus
graag met uw fietsende kind bespreken….

dhr. Yorick Zwerver, nu actief in groep 5, waar hij de
eerste tijd bijgestaan wordt door interne of externe
begeleiders.
Vooralsnog hebben we incidenteel afwezige
teamleden kunnen vervangen. We hopen dat
natuurlijk voort te zetten, maar weten ook dat we,
vooral bij onverwachte en meervoudige afwezigheid,
echt een probleem hebben.

Schoolfruit
Zoals u weet doet De Vuurtoren
mee
aan
het
Europese
programma ‘groente en fruit op
school’. Inmiddels zijn al de
nodige stukken fruit in de
groepen opgepeuzeld.
Met dank aan de ouders die
meerdere keren per week het
fruit versnijden en verdelen!!
Vertelt uw kind wat voor fruit
hij/zij heeft gekregen op school?
Wat hebben we zoal gehad: appel, tomaat, ananas,
kaki, meloen, wortel, ….
De basisdagen voor het fruit zijn: woensdag,
donderdag en vrijdag. Een enkele keer verschuiven
we iets wanneer het fruit bijvoorbeeld nog niet rijp
genoeg is.
We proberen al het fruit op te maken. Met dank aan
de creatieve actieve ‘fruit’- ouders lukt dat prima!
Nationaal schoolontbijt
Ook dit jaar deden we weer mee aan het nationaal
schoolontbijt. Brood, kaas, melk, hagelslag, jam, een
stukje fruit. Het was er allemaal. En er werd van
gesmuld! De een wat meer dan de ander, dat wel, en
gezellig was het overal! Fijn dat ook die hulpouders.

Personeel op de Vuurtoren
Mede gezien het landelijke nieuws rond het
leerkrachtentekort, houd ik u op de hoogte over hoe
het er voor staat op de Vuurtoren. Ook wij hebben
hier last van. Op dit moment kunnen we langdurige
afwezigheid vervangen door tijdelijk uitbreiding van
collega’s. Tegelijkertijd investeren we in de toekomst
door een zij-instromer op te nemen en te begeleiden
naar een vaste plek in onze school. Het betreft hier

Wijzer naar de toekomst

Rommelpieten
Het was weer zover. Weeeeeer waren die
rommelpieten in school geweest en weeeeeeer
waren de meesters en
juffen
enorm
geschrokken.
En
de
kinderen? Daar zagen we
geschrokken, verbaasde
en vrolijke gezichten.
Gelukkig zitten er veel
opruimkinderen in de
klassen, zodat de lessen al
snel
weer
konden
starten….. O, maar eerst
even kijken wat in je
schoen zat..;)

Juf Marianne Kuiper 40 jaar in het onderwijs

Sinterklaasfeest

De kinderen
verdienden
die krullen
want
ze
hadden (en
hebben) het
goed bij de
juf. Voor die
40
jaar
kreeg de juf
van ons ook
een dikke krul! Met de cadeaus, een taart en allemaal
handjes van de kinderen was het een mooi jubileum.
Gelukkig blijft onze juf Marianne Kuiper nog wel een
poosje op De Vuurtoren.

De Sint heeft beloofd ook in 2019 naar De Vuurtoren
te komen. Hij schijnt ook een paar Pieten mee te
nemen. Voor de kinderen altijd een hoogtepunt, en
die onrust merken we al een paar dagen, u ook?
De Sint zal verwelkomd
worden in de gymzaal.
Belangstellende
ouders
kunnen
met
blauwe
schoenhoesjes plaatsnemen
aan de zijkant.
Zoals gewoonlijk gaat om
8.20 uur de deur open voor
de kleuters. Om 8.25 uur
gaat dan de bel, waarna de overige groepen met de
juf of meester naar klas gaan. Daar trekken ze hun jas
en schoenen uit en gaan onder begeleiding naar de
gymzaal.
Kerst op de Vuurtoren
Om het jaar hebben we een kerstviering in de
Badkapel. Na het succes van 2 jaar geleden kijken we
uit naar weer een mooie viering, waar vooral de
kinderen actief zullen zijn met zang en spel.
U bent uiteraard van harte uitgenodigd!
De viering is op donderdag 19 december in de
badkapel. Aanvang 18.30 uur. De kinderen moeten
zich wel al om 18.00 uur op school verzameld hebben.
De groepen gaan dan gezamenlijk en onder
begeleiding naar het kerkgebouw.
Vrijdagochtend 20 december is er nog school. We
hebben dan een Kerstontbijt in de klassen. We
nodigen ouders uit om een smakelijke bijdrage te
leveren. Via een intekenlijst op de klasdeur zullen we
dit afstemmen. U krijgt hier nog bericht over.

Dit jaar is juf Marianne Kuiper 40 jaar in het
onderwijs. In 1979 is de juf begonnen aan de
Julianaschool aan de Gaffelstraat. Deze school
fuseerde met de Emmaschool en later veranderde de
naam in De Vuurtoren.
Op school hebben we het jubileum deze maand
groots gevierd. De juf werd 's ochtends verrast met
een school vol feestelijke teksten en foto's van
vroeger. Later stonden alle leerlingen buiten te
wachten om een prachtig lied te zingen. De juf stond
daar in het zonnetje en hoorde dat ze in totaal
ongeveer 1000 kinderen in de klas heeft gehad, in de
40 jaar ongeveer 800.000 schriften en toetsen heeft
nagekeken, en vele miljoenen krullen heeft gezet.

Groep 8 leerlingen kijken op VO-scholen
Over een paar maanden, in februari maken de
leerlingen van groep 8 hun keus voor een school in
het voortgezet onderwijs. In november hebben ze al
een voorlopig advies ontvangen. In deze periode zijn
er met groep 8 een aantal vo-scholen bezocht, om
een indruk te krijgen van hoe het er daar aan toe gaat.
Meestal is er eerst een algemene presentatie en
daarna vaak deelname aan echte lessen. Hier een
actiefoto van een praktijkles Natuurkunde waar
groep 8-ers diverse proefjes konden doen.

