Nieuwsbrief
Wekelijkse informatie voor ouders

ALGEMEEN
Beste ouders,
Van het gezellige Sinterklaasfeest zijn we gelijk overgestapt naar de voorbereidingen
voor het Kerstfeest. Ouders hebben op beide locaties de school prachtig versierd, heel
hartelijk dank daarvoor.
Woensdagavond vieren we op school Kerst tijdens een gezellig diner, de informatie over
het hoe en wat ontvangt u via de e-mail. Donderdagochtend mogen de leerlingen eerst
uitslapen, zij worden om 10.00 uur op school verwacht. Die donderdag is er een
continurooster en blijven zij tot 14.00 uur op school. Daarna begint de vakantie, vrijdag
is de school gesloten. In verband met de korte schoolweek zal volgende week de
nieuwsbrief niet worden verstuurd.
Namens het team van de Vuurtoren wens ik u gezellige feestdagen en een goed en
gezond nieuwjaar!
Vriendelijke groet,
Inge de Boer
(clusterdirecteur OPO IJmond)
Workshop EHBO bij kinderen voor ouders
GGD Kennemerland heeft ons de mogelijkheid gegeven om een workshop EHBO bij
kinderen voor ouders te organiseren bij ons op de Vuurtoren. Graag willen wij
inventariseren of hier interesse voor is onder ouders.
De workshop zal 2,5 uur duren en op een avond in maart of april georganiseerd worden.
Locatie Vuurtoren (of dit op Oost of West zal plaatsvinden wordt o.a. besloten naar
aanleiding van het aantal vooraanmeldingen van ouders). De kosten zijn 42 euro
inclusief een digitaal cursusboek. Alle basisvaardigheden bij ongelukken in en om het
huis worden behandeld. Het minimaal aantal deelnemers is 10, maximum is 18.
Als u interesse heeft om deze workshop bij ons op school te komen volgen, stuurt u dan
een mail naar info@obs-devuurtoren.nl ovv naam ouder + naam van uw kind met
eventuele voorkeursavonden waarop u beschikbaar bent om de workshop bij te wonen.
Studiedagen voor BEIDE locaties - HERHALING
In tegenstelling tot wat in de jaarkalender staat vermeld, gelden alle studiedagen voor
zowel locatie Oost als locatie West. De reden dat het op die manier in de jaarkalender
terecht is gekomen, is dat de locatie die erachter staat de plaats is waar de studiedag
voor de leerkrachten plaatsvindt. Echter, ALLE leerlingen van de Vuurtoren zijn op die
dagen vrij.
Hieronder de data van de studiedagen van dit schooljaar nog een keer op een rij:
Maandag 25 februari – beide locaties
Woensdag 10 april – beide locaties
Dinsdag 11 juni – beide locaties

Schoolfruit
De kinderen krijgen komende week peer (1 per leerling), mandarijn (1 per leerling) en
ananas (1 per 20 leerlingen).
Resultaten kindermonitor GGD
In het voorjaar van 2018 deden ouders van ruim 10.000 kinderen tussen 0 t/m 11 jaar
mee aan het onderzoek de kindermonitor.
Bij deze nieuwsbrief is de uitslag van dit onderzoek meegestuurd.
Tussenschoolse Opvang
Voor een aantal ouders van leerlingen die van de TSO gebruik maken, zijn
betalingsachterstanden ontstaan. Deze ouders zijn hierover reeds benaderd per mail.
Wij willen u erop attent maken dat TSO kaarten vooraf betaald moeten worden.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Parkeren Kanaalstraat (locatie West)
Van bewoners van de Kanaalstraat zijn klachten bij school binnen gekomen over het
parkeren rondom de haal- en brengtijden van de Vuurtoren. Auto’s worden buiten de
parkeervakken geparkeerd waardoor bewoners er met de rolstoel niet meer goed langs
kunnen. Wilt u uw auto alstublieft alleen parkeren binnen de daarvoor bestemde
parkeervakken?

West: Larissa, Damia, Didi en Kaouthar
Oost: Summer en Jayda

Beide locaties
December
Dinsdag 18 december: Swimming’s Cool groepen 3 /4
Woensdag 19 december: Kerstdiner
Donderdag 20 december: Continurooster van 10 tot 14 uur
Vrijdag 21 december: School gesloten (start kerstvakantie)
Vrijdag 21 december t/m zondag 6 januari: Kerstvakantie
Januari
Maandag 7 januari: Eerste schooldag na de kerstvakantie / hoofdluiscontrole
Dinsdag 8 januari: Inloopspreekuur GGD en CJG
Dinsdag 8 januari: Swimming’s Cool groepen 7/ 8
Dinsdag 22 januari: MR vergadering
Vrijdag 25 januari: Rapporten kleuters mee naar huis
Maandag 28 t/m woensdag 30 januari: Rapportgesprekken kleuters
Dinsdag 29 januari: Swimming’s Cool groepen 5/6

