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OBA
Vorige week heeft u via uw kind een uitnodiging meegekregen voor de
OuderBedankAvond van 20 april. We vinden het echt heel leuk als ook u op dit
feest aanwezig kan zijn. Wilt u alstublieft het strookje inleveren bij de
groepsleerkracht, zodat we weten op hoeveel feestgangers we kunnen rekenen!!
Glimlachjes:
Toen de kinderen een schaapje hadden uitgeprikt, mochten zij hier kleine
stukjes watten opplakken.
Eén jongen had twee flinke bollen watten op zijn schaapje geplakt en zei: ”Juf,
dit is nog een lammetje, maar hij heeft nu al spierballen.”
Een kind had een windje gelaten en dat was goed merkbaar aan de geur die hij
verspreidde.
Het was zó erg dat hij wegliep en zei: ”Ik ga uit mijn eigen stink.”
Toen een meisje op vrijdag aan de beurt was om Ko mee naar huis te nemen
voor een logeerpartij, reageerde haar oudere zusje blij: ”Ik heb echt geluk, nu
slaapt Ko 3 nachten bij ons.”
Boerderij Zorgvrij
In de klas zijn we al een tijdje bezig met het thema : Lente / Jonge dieren.
Om deze reden hebben wij ingeschreven om een les hierover te volgen op
woensdag 4 april.
We hebben ouders (of grootouders) nodig om ons te vervoeren en
begeleiden.
We vertrekken vanaf school om 8.30 uur, want de les begint om 8.45 uur.
De kinderen gaan in kleine groepjes op onderzoek uit, waarbij zij enkele
opdrachtjes maken met elkaar.
We nemen het tussendoortje van de kinderen mee, want als het goed weer
is kunnen wij ook nog even in de speeltuin blijven spelen bij de boerderij.
We zijn ruim op tijd weer op school terug.
Wie het leuk vindt om met ons mee te gaan kan zich opgeven op de lijst
naast de klassendeur.

Continurooster Pasen
Wij hebben u door een intern misverstand pas laat op de hoogte gesteld van de gewijzigde
schooltijden tijdens de viering van het Paasfeest. Onze excuses hiervoor.
Er zijn ouders die aangegeven hebben op deze korte termijn de opvang van hun kind niet te
kunnen regelen. Daar hebben wij begrip voor. We zullen daarom zorgen dat er opvang is
voor uw kind tot 15.30 uur. Mocht u daarvan gebruik willen maken dan willen we dat graag
vooraf weten. U kunt mij een mailtje sturen o.v.v. Opvang na schooltijd Pasen, en de naam
en groep van uw kind. Mail naar: info@obs-devuurtoren.nl. Wij zullen dan passende
opvang op school regelen.
Voor alle anderen zijn de schooltijden aanstaande donderdag 29 maart:
Groepen 1 t/m 4 zijn uit om 12.30 uur
Groepen 5 t/m 8 zijn uit om 13.30 uur
Openbare lessen
Deze week kwamen er veel ouders een kijkje nemen in de klas. Het was leuk en inspirerend
om te zien hoe de kinderen les kregen met de digitale hulpmiddelen. Voor de kinderen ook
heel spannend en leuk om u erbij te hebben!
Ateliers
Dinsdag zijn we weer gestart met de nieuwe Ateliers. De kinderen hadden er enorm veel zin
in en hebben hard gewerkt. De grote kinderen hielpen de kleineren. Er was muziek, dans,
sport, techniek, schilderen, etc. De komende weken werken we eraan door en u bent van
harte welkom om op dinsdag 10 april vanaf 14.45 uur te komen kijken en luisteren naar het
eindresultaat!

Paasfeest
Volgende week donderdag 29 maart is het zo ver. Ons paasfeest. Om u alvast een beeld te
geven van wat wij die dag gaan doen, hebben wij hieronder de dagindeling. Wij zorgen voor
de pannenkoeken als tussendoortje. De kinderen nemen nog wel voor tussen de middag
hun eigen broodje en drinken mee. Wilt u uw kind(eren) een eigen bordje en bestek
meegeven?
8.30 starten in de klas
9.00 Vossenjacht in de wijk
10.15 afronden vossenjacht
10.30 pannenkoek eten in de klas
11.00 begin van de bioscoop
12.00 lunchen in de klas
12.30 verder met de bioscoop
12.30 groep 1-4 vrij
13.30 paasweekend vieren

Sportdag
Op woensdag 25 april is het weer tijd voor onze sportdag. De sportdag zal dit jaar
plaatsvinden bij atletiekvereniging SUOMI in Santpoort-Noord. De kinderen worden om 8.30
uur 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 iets
oranje dragen deze dag. Voor de sportdag zijn wij op zoek naar ouders die ons kunnen
helpen. Zou u het leuk vinden om te helpen tijdens de sportdag, dan kunt u zich opgeven
door een mail te sturen naar: demi.vlieland@opoijmond.nl
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
Groep 5/6 op bezoek bij de tandartspraktijk
Vanochtend is groep 5/6 op bezoek geweest bij tandartspraktijk Kliniek Noordzee aan de
Wilhelminakade.
Daar werden de kinderen door de moeder van Lindsey en haar collega opgevangen.
Zij gaven de kinderen een presentatie over het gebit.
Na deze leerzame presentatie gingen de kinderen 2 proefjes doen.
Zo moesten zij een pilletjes met water laten oplossen in hun mond. Deze gaf rood af op
tandplak. Zo konden de kinderen zien waar zij beter moeten poetsen. Het tweede proefje
was dat de kinderen de zuurgraad van verschillende dranken moesten meten.
De kinderen zijn na deze ochtend veel bewuster geworden over hoe zij hun gebit moeten
onderhouden.
Meester Tim wil de moeder van Lindsey bedanken voor dit geweldige uitstapje. Daarnaast
wil hij ook de oma van Lindsey bedanken voor het helpen met de begeleiding.

groep 7/8:
OORTJES / MUIS: Zoals u vast wel heeft gehoord van uw kind, hebben we in de groep de
beschikking over Chromebooks. En we gebruiken ze flink! Op dit moment werken we er
vooral mee om begrijpend lezen (Nieuwsbegrip) en spelling (Bloon) mee te oefenen. (Groep
7 oefent op dit moment met het maken van een aantal proefverkeersexamens.) Kinderen
die klaar zijn met hun werk, kunnen de Chromebooks gebruiken om te lezen over hun
spreekbeurt of nog extra te rekenen via Ambrasoft. Bij een aantal van deze programma’s is
gesproken woord. Daarom willen we dat de kinderen oortjes of een koptelefoon gebruiken.
Zij storen dan de anderen niet in hun concentratie. Veel kinderen hebben aan hun mobiel
oortjes hangen. Deze kunnen ze in de klas gebruiken op hun Chromebook. Een aantal
kinderen heeft geen oortjes. Daardoor kunnen zij ook een aantal programma’s niet in stilte
maken. Wij willen u vragen om voor uw kind een setje oortjes aan te schaffen. Uiteraard
willen we u niet op kosten jagen. Eenvoudige oortjes zijn echter niet zo duur. (Bij de Action
is voor minder dan € 1.- een setje te koop! Deze voldoen voor het werk op school
uitstekend). We hebben op school een aantal oortjes te leen. Maar vanuit hygiënisch
oogpunt lijken eigen oortjes de voorkeur te hebben. De Chromebooks zijn te bedienen
zonder computermuis. Een aantal kinderen geeft aan makkelijker te kunnen werken met
een muis. Indien u thuis nog een muis over heeft en uw kind liever met muis werkt, willen
we u vragen om dan een muis mee te laten nemen naar school. Geen verplichting, maar
wel zo handig.

HUISWERK: Op de allereerste ouderavond van dit schooljaar heb ik aan de toen aanwezige
ouders uitgelegd dat de kinderen van groep 7 en 8 iedere week huiswerk hebben. Er wordt
van hen verwacht dat zij iedere week van Nieuwsbegrip de “andere tekstsoort” thuis maken.
Op dinsdagochtend controleer ik of het huiswerk is gemaakt. Veel kinderen doen dit op een
uitstekende manier. Er is echter ook een aantal dat regelmatig vergeet om het huiswerk te
maken. Ik wil u vragen om hierover met uw kind in gesprek te gaan. Bespreek of er
bijvoorbeeld een vast moment in de week kan worden gekozen om de “andere tekst” te
maken. Tevens is er altijd de mogelijkheid om spelling ook thuis te oefenen. Via het
programma Bloon zet ik de woorden online, die de kinderen ook op school aan het oefenen
zijn. Door het thuis extra te oefenen zal het niveau van de kinderen (in bijna alle gevallen)
vooruit gaan. Samenvattend: De “andere tekst” is een verplicht huiswerkonderdeel. Bloon is
een extra mogelijkheid om te kunnen oefenen.
VERKEERSEXAMEN: In het jaaroverzicht 2017/2018 staat dat groep 7 op 10 april 2018 zijn
praktische verkeersexamen doet. Voor deze dag ben ik nog op zoek naar een tweede ouder
die kan assisteren bij de afnamedag. Indien u kan helpen, neem dan a.u.b. contact op met
meester René. Op 5 of 6 april 2018 maken de kinderen ook het theoretisch
verkeersexamen. Dit gebeurt op school onder schooltijd. Op de site van Veilig Verkeer
Nederland staat informatie over de beide examens. Ook is er de mogelijkheid om
proefexamens te oefenen met uw kind. Dit kan gedaan via de volgende link: examen.vvn.nl
. Best leuk om samen met uw kind uw kennis weer eens op te halen en om te kijken of uw
kind klaar is voor het echte examen.
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. U kunt zelf aangeven aan welk doel uw punten worden geschonken. Eén van
die doelen is onze school OBS de Vuurtoren. De Ouderraad van school organiseert
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 enz. 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 op
de inschrijflijsten die bij de deur van de klas van uw kind(eren) hangen.

BAG2SCHOOL
Op maandag 19 maart j.l. zijn de ingezamelde zakken weer opgehaald. De opbrengst was
dit keer 160 kilo en dat is ongeveer € 48,Zoals altijd kunt u elke vrijdag uw dichtgeknoopte zakken met kleding, schoenen, dekens,
hoeden etc. inleveren bij ons. De zakken kunt u rechts naast de schuur neerzetten dan
zorgen wij ervoor dat ze op de juiste plek terechtkomen. Zodat we nog steeds kunnen
sparen voor onze kinderen om bijvoorbeeld buitenspeelgoed, spelletjes , hesjes voor
uitstapjes etc. te kunnen kopen.
Dank u wel namens de Ouderraad

Anton, Lily, Roan, Laura, Hannah,
Jesse, Sil, Kaouthar,
Anna Desiree en Christiaan

MAART
Dinsdag 27 maart: Atelier 2
Donderdag 29 maart: Paasviering
Vrijdag 30 maart: Goede vrijdag géén school
Maandag 2 april: 2e paasdag géén school
Woensdag 4 april: Groep 1-2 naar boerderij Zorgvrij

