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Het is de laatste schooldag van het jaar en we gaan met zijn allen een heerlijke
vakantie tegemoet. Wat hebben de kinderen genoten van het Kerstdiner in hun
groep. Fijn dat u met uw kind voor zulke lekkere hapjes hebt gezorgd! Het was
een feestelijke avond.
Ik wil de Ouderraad van beide locaties extra bedanken; wat is er deze maand
hard gewerkt om alle festiviteiten en de versieringen te regelen. Er zijn ouders
bij die hele dagen voor de school gewerkt hebben; petje af! Vandaag de
ondankbare klus om alles weer op te ruimen en weg te zetten tot volgend jaar.
Lieve Ouderraad-ouders en alle andere ouders die ook extra hebben geholpen;
geweldig bedankt namens het hele team, de kinderen en alle andere ouders!

… opruimen …

Houdt u de komende tijd de IJmuider Courant in de gaten? Er worden leuke interviews
geplaatst en daar zit ook een leerkracht van de Vuurtoren bij!
Bouw! tutorlezen
Vorig schooljaar zijn we gestart met Bouw! tutorlezen. Dit is een computerprogramma,
waarbij kinderen extra kunnen oefenen met het leren lezen. Dat gebeurt zowel thuis als op
school.
Jayden uit groep 4 heeft als allereerste leerling van de Vuurtoren zijn diploma gehaald. We
zijn supertrots op Jayden!

Schooltijden
Vorig jaar heeft de MR een enquête gehouden onder alle ouders van obs De Vuurtoren.
Over de uitslag van deze enquête bent u reeds eerder dit jaar geïnformeerd. Binnen de MR
is na stemming besloten om de invoering van een continurooster voorlopig uit te stellen. Uit
het onderzoek komt naar voren dat er geen financiële haarbaarheid is omdat veel ouders
aangeven financieel geen bijdrage te kunnen/willen doen. Daarnaast is er onvoldoende hulp
bij het surveilleren op het plein in de lunchpauze aangeboden.
De directie is samen met het bestuur aan het onderzoeken wat de juiste richting voor de
Vuurtoren is met project de Toekomst. In een vernieuwd Onderwijsconcept van de
Vuurtoren zullen de Schooltijden opnieuw aandacht krijgen. Natuurlijk nemen wij uw
wensen, die uit de enquête naar voren zijn gekomen, mee in de plannen van project de
toekomst.
Mocht u vragen hebben dan kunt u deze schriftelijk stellen aan mrvuurtoren@obsdevuurtoren.nl

We wensen alle kinderen en
ouders fijne Kerstdagen en heel
veel geluk en liefde in 2018!

Anton, Dylano

DECEMBER
Vrijdag 22 december 2017 t/m vrijdag 5 januari 2018 Kerstvakantie
Donderdag 28 december: dubbel 6 kamp groep 3 t/m 5
Vrijdag 29 december: dubbel 6 kamp groep 6 t/m 8
JANUARI
Maandag 8 januari: Swimming’s Cool groep 3 en 4 oost en west

