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Agenda
vrij 9 okt.
ma 12 okt.
ma 19 okt.

slot Kinderboekenweek
start herfstvakantie
weer naar school

Schoolplan 2020 - 2024
Vlak voor en na de zomervakantie hebben we met het team gesproken over onze plannen voor de komende vier jaren. Als school maak je één keer in de
vier jaar een schoolplan, waarin je aangeeft welke doelen je als school de komende jaren wilt bereiken. Daarbij hoort een motto en ons motto voor de
komende jaren is:

De Vuurtoren zet elk kind in de spotlights.
Centraal in al ons werken op school staan daarbij de begrippen:
- betrokkenheid: wij zijn als ouders, leerlingen en team betrokken bij elkaar en bij het onderwijs dat wij geven
- welbevinden: wij zorgen ervoor dat iedereen zich veilig en prettig voelt op school
- opbrengstgericht werken: wij streven ernaar om iedereen zo goed mogelijk te laten presteren binnen ieders
mogelijkheden
- talentontwikkeling: bij ons op school leer je wie je bent, wat je kunt en waar je beter in wilt worden
- buurtgericht: wij willen als school onderdeel uitmaken van de buurt waarin onze kinderen wonen en spelen
Een samenvatting van ons schoolplan vindt u als poster onderaan deze nieuwsbrief.
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Kinderboekenweek
Vanochtend hebben we de Kinderboekenweek op De Vuurtoren officieel geopend. De kleuters speelden een voorstelling over dinosaurussen die ze de
afgelopen weken met juf Aga (van cultuur) en hun eigen juffen hadden geoefend. Dat ging erg goed! Daarna zongen we met z’n allen het
Kinderboekenweek-lied. Tot slot werd ‘Oma’s huiskamer’ officieel geopend, waarin allerlei voorwerpen van vroeger te zien zijn. Het is alsof je een
tijdmachine in stapt! Kortom, een mooie opening van een (ruime) week vol boeken, lezen en verhalen.
N.B. Op onze Facebook-pagina zijn hiervan beelden te zien. Leuk als u daar een kijkje neemt en nog leuker als u ons wilt liken, zodat we op Facebook
zichtbaarder worden als Vuurtoren!!

Prijsuitreiking
Voor de zomervakantie (en nog een beetje erna) heeft de OR een prijsvraag uitgeschreven. Als je
een tekening van de Vuurtoren op het raam maakte thuis en daarvan een foto opstuurde naar de
OR, maakte je kans op een mooie prijs. De gemaakte tekeningen fleure deze nieuwsbrief op.
Afgelopen week zijn de prijzen uitgedeeld en uiteraard zijn de prijswinnaars
op de foto gezet: Liam (groep 1-2), Lana, Emily, Amir en Adam Nassim (groep
3-4), Larissa (groep 5-6) en Jayden en Isa (groep 7-8). Alle prijswinnaars van
harte gefeliciteerd!!
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nieuwe MR-leden
Wij zijn heel blij dat we twee leden gevonden hebben voor de MR (Medezeggenschapsraad). Het zijn Siti Knuttel, moeder van Luna en Elin, en Warda
Bouganza, moeder van Nassim Adam. Zij zullen de ouders vertegenwoordigen als het gaat om het maken van beleid voor De Vuurtoren. Zij praten als MRlid mee over zaken als het jaarrooster, de formatie en eventuele veranderingen in onderwijskundig beleid. Dit schooljaar zal het vooral gaan over de fusie
met de Pleiaden, waar de MR instemming aan dient te verlenen.

Steun onze school
Als u de dagelijkse boodschappen doet bij de Vomar ontvangt u op de Klant- Is- Koning klantkaart, gratis de
zogenaamde Kikpunten. De Vomar steunt via dit systeem verschillende goede doelen. Eén van die doelen is onze
school OBS de Vuurtoren. De Ouderraad van school organiseert die evenementen die buiten het gewone lespakket
vallen, maar die het schoolgaan voor onze kinderen nog leuker maken. Zoals bijvoorbeeld de Sint-, Kerst- en
Paasviering, wat lekkers bij de sportdag, het jaarlijkse schoolreisje… Deze “feestjes” worden o.a. betaald van de
(vrijwillige) ouderbijdrage. Maar u zult begrijpen… het extraatje van de Kikpunten is een -meer dan- welkome
aanvulling! Bij de Vomar kunt u de klantkaart gratis aanvragen. Heeft u al een kaart en wilt u de Kikpunten
toekennen aan school? Graag!
U kunt uw klantenkaartnummer noteren en doorgeven per mail aan orwest@obs-devuurtoren.nl
Dank u wel namens de Ouderraad

Trek je ’m niet aan, dan kan je er een slaatje uit slaan.
Graag willen wij u weer u vragen of u ons wilt helpen met inzamelen van kleding voor Bag2School. Op dinsdag 16 februari 2021 in de
ochtend wordt de kleding weer opgehaald door de bag2school bus.
Vraag je familie, buren of ze nog oude kleding hebben. Sjouwen, slepen en sleuren met zakken. Onze school
krijgt €0,30 per kilo. Daar kunnen we voor onze kinderen weer leuke en extra dingen voor doen.
Op www.bag2school.nl kunt u meer lezen over wat deze organisatie doet.
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Wat willen we zoal doen met de
opbrengst?
* Nieuwe leesboeken aanschaffen;
* Spelletjes voor buiten aanschaffen;
* Nieuwe sporttenues aanschaffen.

Inzamelmoment:
Iedere vrijdag tijdens schooltijden (8.30 uur t/m 14.30 uur, met
uitzondering van vakanties en feestdagen). U kunt de kleding in dichte
(vuilnis)zakken naast de schuur zetten, wij zorgen er dan voor dat alles op
de juiste plek komt.

Wat mag ingeleverd worden?
Tweedehands kleding, lakens, dekens, gordijnen, knuffelbeesten, schoenen (alleen per paar), riemen / ceinturen, handtassen, matten, dekbedden.
Dank u wel namens de ouderraad en leerlingen OBS de Vuurtoren.
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Samenvatting schoolplan

