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Denk u er nog aan om de ouderbijdrage te betalen!
1 kind € 25,00
2 kinderen € 45,00
Meer kinderen € 55,00
NL52 INGB 0005 5285 69 t.n.v. Ouderraad OBS De Vuurtoren Oost
o.v.v. De naam en groep van uw kind(eren)
Schoolreisjes
Het bedrag voor de groepen 1 t/m 4 is € 25,- Voor de groepen 5 t/m 7 kost het
€ 26,25
Graag het bedrag overmaken op: NL48 RABO 0383 6589 26 t.n.v. OR de
Vuurtoren met duidelijke vermelding van Schoolreis, de naam en achternaam
van uw kind(eren), de groep en locatie oost of west!
sportdag
Aanstaande woensdag, 25 april, is het tijd voor onze sportdag. De sportdag
vindt plaats bij atletiekvereniging SUOMI in Santpoort-Noord. Het is de bedoeling
dat de kinderen zelf gebracht en gehaald worden. Om 8.30 uur worden zij
verwacht bij SUOMI en kunnen daar om 12.15 uur ook weer opgehaald
worden. Aangezien de sportdag vlak voor Koningsdag is, vinden wij het leuk als alle
kinderen én hulpouders/oma’s opa’s iets oranje dragen deze dag.
Atletiekvereniging SUOMI kunt u bereiken door vanuit IJmuiden richting Santpoort
te rijden. Bij de rotonde Santpoort/Velserbroek neemt u de eerste afslag en rijdt u
de Santpoortse Dreef op. Vervolgens neemt u het eerste zijpad rechts (Kerkpad) en
rijdt u dit pad af.
Gegevens SUOMI: Kerkpad 59, 2071 CX Santpoort-Noord
We hopen op mooi weer. Als het weer heel slecht dreigt te worden
zullen we de datum van de sportdag moeten verplaatsen!

Ouder Bedank Avond
Vanavond vieren we FEEST op de Vuurtoren. Alle betrokkenen en ouders die het afgelopen
jaar geholpen hebben om het onderwijs aan te kleden met activiteiten en feesten worden
bedankt in het thema Goud of Voud!
Eindtoets groep 8
Deze week hebben de leerlingen van groep 8 de Digitale Adaptieve Eindtoets van CITO
gemaakt. Voor het eerst konden de kinderen alles op de nieuwe Chromebooks doen en op
eigen niveau. Dat is goed bevallen; de kinderen vonden het makkelijker werken en het kostte
minder tijd. Nu is het afwachten wat de resultaten zijn voor iedereen!
Gevonden voorwerpen
Onder de klok in de hal is weer een bak voor gevonden voorwerpen geplaatst.

Dunya, Megan en Jaidyan

April
Woensdag 25 april: Sportdag
Vrijdag 27 april: Koningsdag. Géén school
Maandag 30 april t/m vrijdag 11 mei: Meivakantie

