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Vanuit groep 1/2
Op maandagmiddag hebben de kleuters schoentjes geverfd met behulp van
ouders!!!
Dat ook Sint en de pieten ze prachtig vonden bleek wel uit het cadeau dat
woensdagochtend in de schoenen zat!!!
Alle moeders: bedankt voor de hulp!!
Afgelopen donderdagmiddag hebben de kleuters weer een gezellige
knutselmiddag op school gehad.
Dankzij de hulp van ouders (en oma) zijn de mutsen voor het feest van
sinterklaas weer prachtig geworden!! Alle ouders (en natuurlijk ook oma) heel
hartelijk bedankt voor de hulp!!
Programma Sinterklaas op vrijdag 2 december a.s.
Alle kinderen worden verwacht om 08.30 uur op school. Om 13.00 uur gaat de
school uit!
Daar wij deze dag een continue rooster hebben eten alle kinderen op school!!
Zorgt u voor uw kind(eren) voor een lunch pakketje?
Surprises voor de leerlingen groep 5 t/m 7:
de surprises moeten ingeleverd worden op donderdag 1 december a.s. met de
naam ontvanger erop en met een gedicht.
Vanuit groep 1 t/m 4
Wij kunnen nog hulp gebruiken op deze ochtend!!! Indien u zich nog niet hebt
opgegeven bij de desbetreffende leerkracht van uw kind dan bent u nog van
harte welkom om deze ochtend samen met de kinderen mee te maken.
Wilt u uw kind(eren) een tas (voorzien van naam) meegeven? Aan het einde van
het sinterklaasfeest krijgen de kinderen hun gemaakte werkjes en natuurlijk het
cadeau van de sint mee naar huis.
Aanstaande woensdag 30 november zijn we school van de week.
De kinderen kunnen dan voor €1,25 zwemmen in zwembad de Heerenduinen, in
plaats van €4,70. Een flinke korting dus!
Het kortingskaartje is verkrijgbaar bij de leerkracht van uw kind
Veiligheid
Vanaf deze week houden wij weer zorgvuldiger in de gaten dat de
schooldeuren op slot zijn onder schooltijd. Omdat er niet altijd mensen
beschikbaar zijn om de deur te openen vragen wij u met uw vragen zoveel
mogelijk kort voor en na schooltijd binnen te lopen of juist via mail of
telefoon even contact op te nemen.

Inval Leerkrachten
Zoals u weet hebben wij dit schooljaar twee invalsters ingezet in verband met ziekte van
twee collega’s.
In groep 4/5 op Oost valt juf Marloes in voor juf Joyce. In groep 3/4 op West staan juf
Marloes en juf Janneke voor juf Joyce en juf Anja. Het ziet er naar uit dat juf Anja en juf
Joyce in de komende maanden geleidelijk hun verantwoordelijkheden weer zullen oppakken.
Het is even puzzelen hoe we dit voor de betrokken juffen en leerlingen zo soepel mogelijk
laten verlopen. Wij proberen het zo zorgvuldig mogelijk te doen en houden u op de hoogte!
Ouderbijdrage
Afgelopen week heb ik met de voorzitster van de Ouderraad de Inkomsten bekeken. We
hebben ontdekt dat voor 32 % van de kinderen een Ouderbijdrage betaald is. Hiervoor onze
hartelijke dank, namens alle kinderen die juist in deze tijd enorm genieten van het kadootje
in hun schoen, een bezoekje van zwarte Piet, een toneelvoorstelling in de Schouwburg, de
versieringen in de gang en andere leuke extraatjes. Deze zaken kunnen worden bekostigd uit
uw bijdrage als ouder.
Het betekent echter ook dat voor 68 % van de leerlingen nog geen bijdrage is gedaan. Het
mag duidelijk zijn dat wij zonder uw bijdrage veel van deze leuke dingen moeten afschaffen.
Dat zou voor de kinderen heel spijtig zijn.
Graag wil ik u verzoeken de Ouderbijdrage voor uw kind of kinderen zo spoedig mogelijk te
betalen. Hieronder nog eens de gegevens op een rij:
Ouderbijdrage overmaken op rekening: NL 52 INGB 000 5528 569 t.n.v. OR OBS De
Vuurtoren
1 kind
€ 25,00
2 kinderen
€ 45,00
meer kinderen
€ 55,00
t.n.v. Ouderraad OBS De Vuurtoren Oost (graag vermelden voor- achternaam kind)
Onderwijzerstoneel Kennemerland
Woensdagavond bezochten wij met de leerlingen uit groep 5 t/m 8 de prachtige
toneelvoorstelling van het OTK in de Velser Schouwburg. Ze speelden het stuk “Op weg naar
hiervandaan” waarin op een kindvriendelijke manier de problemen van vluchtelingen aan de
orde kwamen. Het was een mooi en indrukwekkend schouwspel met zang en dans waarin juf
Frieda en juf Sylvia schitterden. Wat waren we trots op deze twee!

Bij de tso: Esther
Milano

Maandag 28 november: OR vergadering Oost
Vrijdag 2 december: Sinterklaasfeest, continurooster tot 13.00 uur
Dinsdag 13 december: Swimming’s Cool groep 3 (middag)

