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Van de directie
Wij hebben deze week genoten van een paar heerlijke zonnige dagen, zo mooi om te zien hoe
kinderen opfleuren tijdens het buitenspelen met een lekker zonnetje op de bol. Zo krijgen we ook
steeds meer zin om van ons plein iets moois te gaan maken. Samen met de kinderen bespreken wij
momenteel onze ideeën en gaan kijken wat haalbaar is.

Ons ambities zijn groot, echter wij realiseren ons ook dat onze budgetten niet altijd bij deze ambities
passen. Samen met De Klipper gaan wij proberen er iets moois van te maken.
Om het buitenspelen nu ook alvast weer wat aantrekkelijker te maken heeft iedere groep een eigen
budget gekregen om de speelgoedbakken weer aan te vullen.
Een mooie samenwerkopdracht!
Vandaag hebben we de lente gevierd, met een heerlijk ontbijt verzorgd door de ouderraad. Wat
hebben we genoten en wat zag het er feestelijk uit!

Uw mening telt!
Volgende week ontvangt u via de mail een uitnodiging om de oudertevredenheidspeiling in te vullen.
Op De Vuurtoren doen wij het samen. School, leerlingen en ouders. Wij helpen onze kinderen om
zelfstandig te worden en zelfvertrouwen te krijgen. Zo worden ze nieuwsgierig en krijgen ze zin in
leren. Ook wij leren nog iedere dag en zijn nieuwsgierig. Wij willen u daarom vragen deze vragenlijst
in te vullen. Samen komen wij verder en uw menig brengt ons weer op ideeën om uw kind(eren) nog
meer in de spotlight te kunnen zetten! Alvast hartelijk dank voor het invullen.
Ook de kinderen van groep 6 t/m 8 vragen wij een vragenlijst in te vullen. Zij zijn immers onze
belangrijkste “stakeholders”. De kinderen vullen de lijst op school in.

Sportpasboekjes
https://boekjes.sportencultuurimpuls.eu/sportpas-velsen-2021/mobile/index.html
Twee weken geleden hebben de kinderen de zomereditie Sportgids Velsen meegekregen. Via de
bovenstaande digitale link kunt alle informatie ook terugvinden.
Er zijn veel mogelijkheden om kinderen laagdrempelig kennis te laten maken met de diverse
sporten.
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U kunt wekelijks op vrijdag uw kledingzakken bij de schuur neerzetten. Het hergebruiken van kleding
is goed voor het milieu en helpt ons weer te sparen voor leuke dingen.

Het team van De Vuurtoren wenst iedereen een heerlijk lang weekend.

Tot volgende week dinsdag !

