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Algemeen
Voor u de nieuwsbrief van mei. We praten u bij over
waar we mee bezig zijn, kijken wat terug en ook
vooruit. Graag uw aandacht voor de kalender.
Oranjespelen in de Blinkerd
Dit jaar heeft de Vuurtoren de sportactiviteit van de
Koningsspelen op 17 mei gehouden: Oranjespelen.
Gekleed in vooral veel oranje werden op school de
kleine kinderen door de grote opgehaald. De gemixte
groepen gingen onder toezicht van oplettende
ouders met elkaar naar sporthal de Blinkerd.
Daar stonden
de spellen al
klaar.
Onze
gymmeester
Bert Couperus
had met hulp
van ouders de
spellen
al
klaargezet.
Tijd voor een korte uitleg waarna de muziek startte
en de sportspellen begonnen. Onder begeleiding van
de hulpouders gingen de groepjes alle sportspellen
langs. Ook was er een rustmoment. Daar kregen de
kinderen fruit en een vrolijke gezichtsversiering! Als
afsluiting renden de kinderen in estafettevorm naar
een mooi herinneringslintje.

Kamp groep 8
Uitgezwaaid
door
de
andere
groepen,
vertrok groep
8 op 13 mei
richting
Wilhelmina oord
voor
een
mooie
kampweek. Met prima weersomstandigheden was
het een mooi programma: o.a. fietsen, hunebedden,
koken, brons gieten, varen, manden maken, sieraden
maken, ….. Af en toe waande je je gewoon in de
oudheid. Leerzaam en leuk. Hieronder een foto van
groep8-ters die aan het kokerellen zijn voor het

avondeten. Het
weer zat mee
en er was een
plezierige sfeer.
Ook het samen
optrekken met
de
OG
Heldringschool
verliep prettig.
Moe en met
mooie
herinneringen
was het de 17e
een
warme
thuiskomst in
de Stevinstraat.

Filmopnames groep 8.
Terug van het kamp, lag er weer een nieuwe uitdaging
voor
groep
8:
Opnames voor een
serieuze
afscheidsfilm.
Hiernaast
een
impressie van een
scene-opname in
school. Steeds weer
overdoen tot het
goed overkomt.

Gelukslessen
Uw kind heeft inmiddels bijna alle gelukslessen van
Gelukskoffer gevolgd. Tijdens de lessen hebben de
kinderen geleerd wat geluk is, hebben ze negatieve
(zwarte) gedachten omgevormd tot positieve (roze)
en zijn zich bewust geworden waar ze dankbaar voor
zijn.
Het programma is steeds aangepast aan leeftijd en
groep. Groep 3 bijvoorbeeld staat de komende week
in het teken van 'geluk doorgeven'. Maandag 3 juni
gaan de kinderen van groep 3 daarom langs bij de
ouderen in het verzorgingscentrum 'de Thuishaven.'
Hier gaan de kinderen de ouderen in het zonnetje
zetten door een geluksbingo te organiseren. Ook
hebben de kinderen een zelfgemaakt bloemetje mee
voor de ouderen.

Wijzer naar de toekomst

Cito eindscores groep 8
Nadat onze groep 8-ers in april flink hun best hebben
gedaan op de cito-eindtoets, ontvingen we medio mei
de resultaten. Met een cito-eindscore van 536,4 is dat
ruim boven het landelijk gemiddelde. We hadden er
al vertrouwen in en zijn dan ook supertrots op wat de
kids hebben gepresteerd! Met daarnaast natuurlijk
de complimenten voor de leerkrachten.

enkele ouders vakkundig het verkeer stil legden bij
oversteek plaatsen. Goed gedaan kids en ouders!

Juffendag
Dat was wat. Vrijdag 24 mei vierden de juffen van
groep 1 en 2 hun verjaardag. De juffen waren vrolijk
verkleed. En wat te denken van de kinderen! Het was
een feestelijke ochtend met spelletjes en wat lekkers.

En de juf werd daarbij niet vergeten.

Informatieavond
Inmiddels zijn alle leerlingen ingeschreven op een
school voor het voorgezet onderwijs. Hierboven een
beeld van de schooladviezen.
Kalender
29 mei
30/31 mei
10 juni
22 juni
26 juni
5 juli

Studiedag, leerlingen vrij.
Hemelvaartsvakantie
2e pinksterdag
Studiedag leerlingen vrij.
Informatieavond
Schoolreis.

Avond4daagse
Onze actieve oudercommissie heeft voor het tweede
jaar de Vuurtoren-deelname aan de avond4daagse
georganiseerd. Bijna 60 kinderen en heel veel papa’s
en mama’s liepen er mee.

Vlag voorop, een bidon water en veel rode
Vuurtorentruien maakten onze school zeer
herkenbaar. Onderweg ging de snoepzak rond, terwijl

Op woensdag 26 juni is er een informatieavond. (niet
op een speeldag vrouwen wk ;). Vorig jaar zijn we
hiermee gestart en geven daar graag vervolg aan. Op
de informatieavond komen we terug op uw inbreng
van vorig jaar en geven we een beeld waar we op
school mee bezig zijn en daarnaast zicht op de
toekomst. Ook dan horen we weer graag uw input.

Ouderbrief Kind Op Maandag nr 6 jaargang 37
In de week voor Pinksteren horen de kinderen hoe de
leerlingen van Jezus verder konden na zijn
hemelvaart. Ze wisten niet goed wat ze nog van hun
toekomst konden verwachten nu hij er niet meer was.
Maar toen gebeurde het wonder: De Geest van God
werd over hen uitgestort. Daardoor konden ze verder
gaan met wat Jezus begonnen was: de verkondiging
van het koninkrijk van God. Daar konden ze meteen
mee beginnen!
Misschien is het mooi om deze weken thuis ook eens
te praten over ‘later’. Welke wensen en
verwachtingen hebben de kinderen over later? En u
zelf? (‘Wat wilt u later eigenlijk worden?’) In de
bijbelverhalen blijkt dat mensen zelf veel invloed
hebben op hun toekomst. En ook, dat er iemand is die
je helpt met wat je zelf niet kunt. Dat wensen we alle
kinderen toe!

