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Denkt u er aan om de ouderbijdrage te betalen?
1 kind € 25,00
2 kinderen € 45,00
Meer kinderen € 55,00
NL48 RABO 0383 6589 26 OR obs de Vuurtoren o.v.v. de naam en groep
uw kind(eren)

van

Schoolreisjes
Het bedrag voor de groepen 1 t/m 4 is € 25,- Voor de groepen 5 t/m 7 kost het
€26,25
Graag het bedrag overmaken op: NL48 RABO 0383 6589 26 t.n.v. OR de
Vuurtoren met duidelijke vermelding van Schoolreis, de naam en
achternaam van uw kind(eren), de groep en locatie oost of west!
Glimlachjes
De grote vuurtoren in groep 1/2 was vol, dus de kinderen hadden een beloning
verdiend.
Samen kozen zij ervoor dat juf op ijsjes zou trakteren.
Zei één van hen: ”Mmmmm, hoor ik daar iemand ijsjes zeggen? Daar ga ik
lekker van uitfrissen.”
Een meisje kwam vertellen dat een vriendinnetje buiten haar schoenen had
uitgetrokken.
“Juf, daar is iemand op blote schoenen.”
Een kind vertelde dat er vanavond een oppas kwam: ”Papa en mama gaan
naar school om naar het optreden van de juffen te kijken.”
Welkom in groep 1
Hawkar Walid
Groep 2 in de wissellijsten
Ná de schilderijen van groep 7/8 zijn de kleuters van groep 2 aan de
beurt om onze hal en gang te verfraaien.
In de lijsten ziet u werk dat gemaakt is in gemengde techniek, want er is
een combinatie gemaakt tussen schilderen, vouwen, scheuren, knippen
en plakken. De kinderen hebben hier verschillende keren aan gewerkt en
zij zijn dan ook op zichzelf.

Ouder Bedank Avond
Vanavond vieren we FEEST op de Vuurtoren. Alle betrokkenen en ouders die het afgelopen
jaar geholpen hebben om het onderwijs aan te kleden met activiteiten en feesten worden
bedankt in het thema Goud of Voud!
Eindtoets groep 8
Deze week hebben de leerlingen van groep 8 de Digitale Adaptieve Eindtoets van CITO
gemaakt. Voor het eerst konden de kinderen alles op de nieuwe Chromebooks doen en op
eigen niveau. Dat is goed bevallen; de kinderen vonden het makkelijker werken en het
kostte minder tijd. Nu is het afwachten wat de resultaten zijn voor iedereen!
Verkeerssituatie
Donderdagmiddag was er een bijeenkomst van de verkeerscommissie met de heer Vennik
(wethouder verkeer) en Mevrouw Zeeuw (openbare werken).
Nadat er verschillende malen aan de bel is getrokken (o.a. brieven aan de gemeente, artikel
in de IJmuider Courant, vragen in de raadsvergadering, handtekeningenactie) is het plan
voor de inrichting van het Koningsplein aangepast. In deze bijeenkomst kregen wij een
toelichting op de nieuwe plannen en konden wij vragen stellen en input geven.
De verwachting is dat de herinrichting medio juni uitgevoerd gaat worden.
De laatste woningen zullen gesloopt worden. De weg wordt opnieuw aangelegd met langs
het schoolplein een ruim trottoir. In de buurt van het toegangshek van school zullen geen
parkeerplaatsen meer zijn zodat het veel overzichtelijker wordt. Ook wordt overwogen een
stopverbod in te stellen. Dit betekent dat ouders echt in parkeervakken die iets verder weg
liggen moeten parkeren (liefst aan de Kanaalstraat) of zonder auto moeten komen.
De rijweg is smal en zal voorzien worden van een extra verkeersdrempel. Er mag in beide
richtingen gereden worden. Uit onderzoeken is aangetoond dat automobilisten juist bij
eenrichtingsverkeer de neiging hebben meer gas te geven. Tweerichtingsverkeer vergroot
de alertheid en de veiligheid.
Wij vertrouwen erop dat gemaakte afspraken tot een overzichtelijker en veiliger situatie
rondom ons schoolplein zullen zorgen.
Tot het zover is vragen wij u alvast mee te werken aan de Veiligheid en te parkeren aan de
Kanaalstraat als u met de auto komt.
Voorstelling omgaan met geld groep 5/6
Op donderdag 19 april heeft groep 5/6 een voorstelling bijgewoond in de Brulboei.
De voorstelling was van Mike-E & Spike-y "Omgaan Met Geld".
De kinderen kregen in een interactieve voorstelling te horen hoe je verstandig om moet
gaan met het uitgeven van geld.
Een aantal hebben zelfs een klein rolletje gekregen tijdens de voorstelling!!
Hierbij wil meester Tim, juf Joke bedanken voor de begeleiding tijdens dit
uitstapje.

sportdag
Aanstaande woensdag, 25 april, is het tijd voor onze sportdag. De sportdag vindt plaats bij
atletiekvereniging SUOMI in Santpoort-Noord. Het is de bedoeling dat de kinderen zelf
gebracht en gehaald worden. Om 8.30 uur worden zij verwacht bij SUOMI en kunnen daar
om 12.15 uur ook weer opgehaald worden. Aangezien de sportdag vlak voor Koningsdag is,
vinden wij het leuk als alle kinderen én hulpouders/oma’s opa’s iets oranje dragen deze
dag.
Atletiekvereniging SUOMI kunt u bereiken door vanuit IJmuiden richting Santpoort te rijden.
Bij de rotonde Santpoort/Velserbroek neemt u de eerste afslag en rijdt u de Santpoortse
Dreef op. Vervolgens neemt u het eerste zijpad rechts (Kerkpad) en rijdt u dit pad af.
Gegevens SUOMI: Kerkpad 59, 2071 CX Santpoort-Noord
(We hopen op mooi weer. Als het weer heel slecht dreigt te worden zullen we de
datum van de sportdag moeten verplaatsen!)

Avond4daagse
Net zoals vorig jaar loopt de Vuurtoren weer mee met de avondvierdaagse, inmiddels voor
de 16e keer! Dit jaar is deze van 4 t/m 7 Juni. We lopen weer de 5 kilometer.
Het vertrekpunt is ook dit jaar weer het sport café bij de sporthal Zeewijk. We verzamelen
om 17:45 en vertrekken rond 18:00. Alleen de laatste avond vertrekken we 45 minuten
later in verband met de gezamenlijke intocht met de andere afstanden.
Het inschrijfgeld is net als vorig jaar opgebouwd uit twee gedeeltes. €6,00 voor de
organisatie van de vierdaagse en een kleine bijdrage (€1,50) per deelnemer voor de
versnaperingen voor de kinderen, koffie en thee voor de begeleiders en het kadootje voor
de kids op de laatste avond.
Verkeersregelaars gezocht!
Net als vorig jaar is ons weer gevraagd om ouders bereid te vinden om verkeersregelaar te
zijn die avonden. De ouders die hiertoe bereid zijn krijgen een gratis online cursus van de
Kennemer Jagers die een officieel certificaat oplevert. Erg handig voor school om ouders te
hebben die dit mogen doen. Met name bij andere evenementen natuurlijk. Opgeven kan bij
het secretariaat van de Kennemer Jagers via volgend
emailadres: secretariaatdekennemerjagers@ziggo.nl
Zonder verkeersregelaars kan de avondvierdaagse niet door gaan. Dit is dus een belangrijke
vraag!
Schrijf op tijd in
Deze week hebben de kinderen een inschrijfformulier meegekregen. Hierop kunt u uw
gegevens invullen. Het inleveren van dit formulier kan tot dinsdag 15 Mei bij Juf
Frieda of Danielle Wigchert (moeder van Luna en Elin groep 1/2). Dit is de allerlaatste dag
dat u uw kind in kunt schrijven voor dit leuke en sportieve evenement. Het inschrijfformulier
en inschrijfgeld moeten dan bij een van genoemde personen ingeleverd worden. Na deze
datum is meelopen in schoolverband niet meer mogelijk.
De genoemde tijden zouden nog kunnen wijzigen door nieuwe informatie van de Kennemer
Jagers, maar hier stellen we u dan tijdig van op de hoogte. Heeft u na het lezen van
deze informatie nog vragen? Wij beantwoorden ze graag.
We hopen ook dit jaar weer op veel inschrijvingen (van kinderen en ouders)!!
Met vriendelijke groet,
Vierdaagse Commissie Ouderraad Locatie West (Danielle, Brigit en Suzanne)

April:
Vrijdag 20 april: OuderBedankAvond
Woensdag 25 april sportdag
Vrijdag 27 april: Koningsdag géén school
Maandag 30 april t/m vrijdag 11 mei: Meivakantie
Woensdag 16 mei: bezoek Pieter Vermeulen museum

