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Van de directie
Helaas drukt Corona nog steeds een behoorlijke stempel op onze organisatie. Er zijn gelukkig geen
nieuwe positieve gevallen gemeld. Vandaag was groep 7/8 ook weer compleet.
Heel fijn!
We hebben nog steeds te maken met veel maatregelen en van versoepelingen is nog geen sprake.
Vooruitkijkend op de periode die gaat komen hebben de gezamenlijk besturen afspraken gemaakt,
hoe om te gaan met de activiteiten die gaan komen. Hieronder heb ik deze voor u samengevat:
Iedere school organiseert activiteiten voor de aparte cohorten, zonder anderen daarbij te
betrekken, ervan uit gaande dat groepen leerlingen uit hetzelfde cohort binnen en buiten het
gebouw samen mogen komen met hun leerkracht(en). Wij mogen dus activiteiten organiseren,
maar onze groepen niet mengen.
-Deze activiteiten worden georganiseerd met een minimum aan verkeersbewegingen. We gaan
dus niet te ver weg van school.
-Niet mogelijk: schoolreizen waar ook anderen samenkomen, bijvoorbeeld in pretparken en grote
speellocaties.
-Voor het kamp van groep 8 geldt hetzelfde, een locatie waar ook anderen samenkomen is niet
toegestaan. Daarnaast dienen ouders leerlingen makkelijk op te kunnen halen in geval van
klachten. Dus te ver weg is niet handig.
-Musical: de richtlijn is een filmopname, eventuele wijzigingen hierin zijn afhankelijk van het
protocol aan het einde van het schooljaar.
-Sporttoernooien: oproep aan deelname kan op dit moment niet omdat de cohorten dan niet meer
geborgd blijven.
Op De Vuurtoren zullen wij rekening houdend met bovenstaande gaan proberen, zoveel mogelijk
door te laten gaan voor onze kinderen. We gaan kijken vooral naar wat wel kan.
Onze kinderen verdienen dit!

Goed om alvast te weten:
• Met Pasen (donderdag 1 april) zal er door de ouderraad een ontbijt worden verzorgd. De
leerkrachten zorgen voor een gezellige activiteit daarna.
• We doen mee aan de Koningsspelen op 23 april!
• Voor het schoolreisje zijn wij nog op zoek naar een goed alternatief. We gaan er zeker op uit
met de groep. Heeft u een idee? We horen het graag!
• Voor het kamp van groep 8, zullen wij ook op zoek moeten naar een alternatief. Maar.....we
zorgen voor iets moois!
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Musical / film : De leerlingen van groep 8 hebben samen al gekozen om een film te maken
als afscheid. We hopen van harte dat het protocol dan zodanig versoepeld is dat we samen
met ouders er een fantastisch afscheid van kunnen maken.

Oudergesprekken
Volgende week zijn de oudergesprekken. Heeft u zich al ingeschreven via de Parro? Fijn om u weer
even te ontmoeten en om samen te praten over de ontwikkeling van uw kind(eren). Om alles goed
en veilig te laten verlopen verzoeken wij u vriendelijk op tijd op het gesprek te komen en in de
gangen een mondkapje te dragen.

Privacy
Wij verzoeken u vriendelijk om uw privacy-voorkeuren te controleren en eventueel te wijzigen. U
kunt dit doen via de Parro App. U gaat naar de instellingen en dan naar privacy-voorkeuren. U kunt
eenvoudig aanvinken waar u wel of geen toestemming voor wilt geven.

Bewegingsonderwijs voor onze kleuters
Gelukkig beschikken wij over een mooie speelzaal voor onze kleuters, waar wij dagelijks gebruik van
kunnen maken. En niet alleen wij, maar ook de peuters van de Brulboei en de Vlieger kunnen hier
lekker gymmen.
Hoe leuk is het wanneer onze kleuters ook eens naar de “grote gymzaal” mogen en samen met de
groepsleerkracht én juf Lisanne of meester Leroy (onze vakdocenten gym) lekker kunnen klauteren
en klimmen.
Vanaf volgende week gaan we hiermee starten. De leerkracht zal via Parro verdere informatie
hierover delen.

Coronaverhalen een oproep vanuit de Brulboei

Het is een rare tijd; waarin nare maar ook hele mooie dingen gebeuren. We zijn op zoek naar
bijzondere verhalen en tekeningen, van kinderen op de basis- en middelbare school. Deze verhalen
en tekeningen komen in de krant en er wordt een boekje van gemaakt. Kinderen die hebben
meegedaan krijgen het boekje als mooie herinnering. Meedoen? Mail je verhaal (max. 600 woorden)
of tekening voor 1 mei naar: debrulboei@welzijnvelsen.nl. Ook op school besteden wij aandacht
besteden aan dit mooie initiatief.

GGD en jeugdgezondheidszorg

In bijlage treft u een uitbreide brief aan met alle informatie over Coronatesten bij kinderen. Wij
raden u aan hem goed door te lezen. Goed om te weten: vanaf deze week heeft de GGD
Kennemerland een mobiele testbus in gebruik genomen die iedere dinsdag bij het Telstar-stadion
staat.

Nieuwsbrief 10
19 maart 2021

Landelijke Opschoondag

Helpen jullie Velsen – en de omgeving van jullie school - schoon het voorjaar in?
Op zaterdag 20 maart is het de Landelijke Opschoondag. Dé dag om op pad te gaan en in onze
gemeente zwerfvuil op te ruimen. Ook op en rond de basisscholen! Wat gaat er gebeuren? Op
zaterdag 20 maart gaan in heel Nederland mensen op pad om zwerfvuil op te ruimen. Ook in Velsen
doen veel mensen mee! Sportclubs, scouting, bedrijven, en zelfs Kaatje Kabeljauw (de mascotte van
.IJmuiden) bijvoorbeeld! Jullie doen toch ook mee? Het enige wat de kinderen nodig hebben is een
vuilniszak, een paar handschoenen en hun goede humeur!
Waarom meedoen? Zwerfvuil opruimen is hartstikke leuk en natuurlijk goed voor het milieu.
Bijvoorbeeld omdat zwerfvuil vaak in de zee terechtkomt. Daarnaast kunnen kinderen ook mooie
prijzen winnen als ze meedoen. Als kinderen op 20 maart een foto op Facebook, Instagram, Twitter,
of naar de gemeente Velsen WhatsAppen (06 408 978 75) met de hashtag #Velsenschoon, maken ze
kans op één van de vijf mooie prijzen.
Voor meer informatie: https://www.velsen.nl/opschoondag

Het team van De Vuurtoren wenst iedereen een heerlijk weekend. Tot volgende week !

