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GEVARIEERD EN GEZOND ONTBIJT

Algemeen
Voor u de nieuwsbrief van november 2019. In deze
nieuwsbrief iets over schoolontbijt en schoolfruit.

Kalender 2019-2020
7 nov
- Nationaal schoolontbijt
19 en 21 nov
- Oudergesprekken
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

www.cbsdevuurtoren.nl
Op de website staat inmiddels de nieuwe schoolgids
van 2019-2020, met daarin veel informatie over onze
school. Kijk bij de groepen voor groepsinformatie.

Vrijwillige ouderbijdrage
Half oktober heeft u een mail ontvangen van de
Vuurtoren via WisCollect met een verzoek voor
betaling van de ouderbijdrage.
De betaling is vrijwillig. In de begroting van de
activiteiten zijn we er echter wel van uitgaan dat
iedereen de ouderbijdrage betaalt……
In de email staat een link waarmee u snel via ideal
kunt betalen.

Heeft u geen e-mail ontvangen? Wilt u dit doorgeven
en directie of administratie, dan zorgen wij dat u deze
alsnog ontvangt.

Nationaal schoolontbijt
Donderdag 7 november doen we weer mee aan het
nationaal schoolontbijt. U heeft hierover een
nieuwsbrief ontvangen.

Het ontbijtpakket is dit jaar
lekker uitgebreid! Kinderen
kunnen
kiezen
uit
volkorenbrood, -bolletjes en krentenbollen, volkorencrackers,
halvarine, 30+ kaas, appelstroop,
100%
pindakaas,
tuinkers,
yoghurt, muesli, melk, thee,
groente en fruit. Zoals elk jaar is
het
gevarieerde pakket
samengesteld volgens de Schijf
van
Vijf
van
het
Voedingscentrum.
Lerarenstaking 6 november
Het is u vast en zeker bekend dat met name het
basisonderwijs onder druk staat vanwege een groot
te kort aan leraren. Daar waar er sprake was van
werkdruk, wordt deze alleen maar groter doordat
andere collega’s werk van het tekort moeten invullen.
De staking doen we in het belang van de toekomst
van de kinderen en in het belang van het gezond
houden van het vak leraar. Nog een staking is
blijkbaar nodig, om de overheid te bewegen met
structurele oplossingen te komen. Dit neemt niet weg
dat staken voor ons heel onnatuurlijk is en we liever
met de kinderen aan de slag gaan.
Personeel op de Vuurtoren
Er is een landelijk personeelstekort. Hoe loopt het op
de Vuurtoren: We kunnen soms moeilijk zieke
collega’s vervangen, maar doen ons best om de
groepen steeds bemenst te hebben. Zo zijn we blij
met de extra dagen werk van juf PhuongNam Huynh
die juf Dana Stolze op het moment vervangt. Later in
de maand gaat juf Annemarie vd Sprong met
zwangerschapsverlof. Heel mooi voor haar. We zullen
haar missen. Ondertussen zijn we druk bezig om een
geschikte vervanging te organiseren. Een echte
uitdaging in deze tijd!

Oudergesprekken
De oudergesprekken zijn gepland op dinsdag 19 en
donderdag 21 november. U kunt tegen die tijd via
MijnSchoolInfo een tijdblok van 10 minuten
reserveren.

Wijzer naar de toekomst

Schoolfruit
Dit jaar doet de Vuurtoren mee
met het Europese programma
‘groente en fruit op school’. Van
11 november t/m 17 april
krijgen de kinderen op
woensdag, donderdag en
vrijdag gratis groente/fruit.
Het EU-schoolfruit is een
goede
start
om
de
aanbevolgen
hoeveelheid
groente en fruit per dag te
halen.
U kunt zich voorstellen dat het hapklaar maken van
het fruit enig voorwerk vraagt. Bij deze een oproep
aan u om ook mee te draaien in een roostertje om dit
voor elkaar te krijgen. Wilt u helpen het fruit
hapklaar te maken? Graag even melden bij juf
Annette van der Geest of ouder Irma Zoutenbier.
Theater voor groep 3 t/m 6
Maandagmiddag 4 november hadden we een
voorstelling Kaat Piraat. In een boeiende voorstelling
vecht Pa Piraat tegen
vuile vervuilers. Dat
doet hij voor de
toekomst van alle
kinderen. “Van plastic
troep
naar
plastic
soep”.
Een actueel
thema wat de kinderen
helpt om hun mening
hierin te vormen.
Thema verkeer bij de jongsten
Bij de peuters en in groep 1 en 2 is deze weken
‘verkeer’ het thema.
De thema’s zijn steeds
een kapstok om allerlei
ontwikkelactiviteiten
te doen: woordjes
leren, auto’s tellen,
stoplicht
tekenen
en……fiets versieren.

Schoolplein
Afgelopen zomer is er met de taartenactie een mooie
500 euro opgehaald voor de vernieuwingen op het
schoolplein. Inmiddels is er meer financiële ruimte en
heeft de schoolpleincommissie aan de hand van de
ideeën van kinderen, leerkrachten en ouders en
eerste opzet gemaakt van wat we willen: een stukje
lege ruimte voor balspelen, een klim-klauterglijtoestel, een duikelrek en iets voor de kleintjes.

Er zullen nu aanbieders benaderd worden om te
komen tot een ontwerp dat past binnen het budget.
Mogelijk dat de vernieuwing in stappen gerealiseerd
moeten worden. De planning is in elk geval dat er
ruim voor de zomer al e.e.a. gerealiseerd is.

