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Van de directie
Na een heerlijke zonnige voorjaarsvakantie zijn we weer met frisse moed van start gegaan. Helaas
nog niet met al te veel versoepelingen. We zullen nog steeds erg alert moeten zijn en de coronamaatregelen goed moeten naleven.
Goed om te zien dat de kinderen zo genieten, nu we weer met elkaar op school kunnen zijn.
U heeft deze week de vragenlijst gekregen over de voorgenomen fusie. Ik hoop dat u even tijd
neemt om hem in te vullen.
Op De Vuurtoren zien we graag zelfstandige kinderen vol zelfvertrouwen op school die zich veilig
voelen in de groep, nieuwsgierig zijn en zin hebben om te leren. Daar werkt het betrokken team
iedere dag aan! Onze kleinschaligheid geeft deze kwaliteit. De fusie is voor ons belangrijk om op
deze manier openbaar onderwijs in de wijk te kunnen blijven verzorgen.
Vanzelfsprekend willen wij ook heel graag dat onze leerlingaantal weer gaat groeien.
Ouders, opa’s, oma’s en kennissen zijn onze beste ambassadeurs. Kent u gezinnen met jonge
kinderen die zoekende zijn naar een basisschool? U helpt ons enorm door over ons te vertellen.
Belangstellende ouders zijn van harte welkom voor een rondleiding en kennismakinggesprek. Ik laat
hen graag onze mooie school zien.
Heeft u zelf nog jongere kinderen, die nog niet aangemeld zijn? Wij stellen het op prijs wanneer u dit
snel doet. Fijn om te weten hoeveel kinderen wij volgend schooljaar mogen verwelkomen.

Schoolplein
Zowel bij De Klipper als op De Vuurtoren bestaat al langer de wens om het plein aantrekkelijker voor
kinderen te maken.
Samen met de ouderraad gaan wij nu echt aan de slag. Het Pieter Vermeulen Museum kan ons
ondersteunen en helpen met het maken van een plan. Deze week vindt het eerst gesprek plaats.

Vanzelfsprekend willen wij ook ons leerlingen hierbij betrekken. Zij hebben vaak de beste ideeën.
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Beide scholen hebben een beperkt budget beschikbaar. We zijn dus ook op zoek naar sponsoren,
fondsen en andere manieren om voldoende geld bij elkaar te krijgen. Heeft u ook een idee? Wij
horen het graag!

Schoolfruit
Bij ons op school stimuleren wij het samen groente en fruit eten in de groep. Wij maken hierbij
gebruik van het EU- schoolfruit- en groenteprogramma. Wij verzoeken u daarom vriendelijk uw
kind( eren) op woensdag t/m vrijdag alleen fruit of groente mee te geven. Via het fonds krijgen wij
ook wekelijks extra groente en fruit om te verdelen in de groep.

Oudergesprekken
In de week van 22 maart gaan wij van start met de oudergesprekken voor groep 1 t/m 7. Fijn om u
weer even “live” op school te kunnen spreken. De leerkrachten nodigen u uit via Parro. Zij vertellen
u dan ook van welke ingang u gebruik kunt maken. Wij verzoeken u vriendelijk om in de gangen een
mondkapje te dragen. In het lokaal zal de leerkracht op ruime afstand van u blijven, wij reken op uw
begrip!

Bag2school

Megaklapper!
Dinsdag16 februari is de Bag2School bus langs geweest en heeft de kleding opgehaald. We hadden
een megagrote voorraad aan gevulde (kleding)zakken om in te leveren! Hiervoor willen wij u
allemaal enorm bedanken want zonder u zou dit niet mogelijk zijn geweest! We hebben 359 kilo
opgehaald, wat ongeveer € 107,70 is. Hieronder nog even de uitleg wat Bag2School inhoudt, wat u
kunt doen om te helpen en wat er zoal aangeschaft wordt van de opbrengst.
Onze school OBS De Vuurtoren aan het Koningsplein 1 in IJmuiden zamelt gebruikte kleding in voor
Bag2School. Deze organisatie recyclet de kleding en zorgt dat deze in landen komt waar het goed
gebruikt kan worden. Op www.bag2school.nl kunt u meer lezen over wat deze organisatie doet. Wij
als school krijgen ongeveer € 0,30 per ingeleverde kilo. Dit geld gebruiken wij om extra dingen voor
de kinderen van te doen.
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 15.30 uur, met uitzondering van vakanties en feestdagen). U kunt de
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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.
Enorm bedankt voor uw hulp! Namens de Ouderraad

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 zullen wij aandacht besteden aan dit mooie initiatief.

GGD en jeugdgezondheidszorg

In de bijlage treft u informatie aan over testen bij kinderen en een flyer met online workshops voor
ouders. Wellicht zit er voor u een interessant onderwerp bij.

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

