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Beste ouders/ verzorgers,

Alweer een maand voorbij. Een hele drukke maand waarin veel getoetst werd. Alle leerlingen waren
bezig met de CITO toetsen. Dat toetsen ging een hele tijd door ,omdat we te maken hadden met een
behoorlijk aantal zieken. Zowel leerlingen als leerkrachten hadden last van de griep. Maar nu zijn we
dan echt bijna klaar. Hoe uw zoon of dochter de toetsen heeft gemaakt, ziet u binnenkort terug in
zijn/haar rapport.
Wij wensen iedereen die nu nog ziek is van harte beterschap.
Rapporten en rapportgesprekken
Vrijdag 5 februari gaan de rapporten mee. Wij hebben vanaf dit schooljaar een mooie rapportmap
aangeschaft voor alle kinderen. Een rapport is een officieel document. De mappen zijn eigendom van
school tot leerlingen de school verlaten. Wij vragen u om zorgvuldig met deze mappen om te gaan.
Het is ontzettend waardevol om later nog eens in een mooi rapport terug te kunnen kijken. Waar zat
ik op school, bij welke leerkracht zat ik toen in de groep en hoe deed ik het daar.
In de week van 8 februari t/m 12 februari vinden de rapportgesprekken plaats.
Wij verwachten alle ouders samen met hun zoon/dochter voor een Leerling-Ouder- Leerkracht
gesprek. Tijdens dit gesprek worden de vorderingen van uw zoon/dochter besproken.
Wij proberen tijdens deze gesprekken ook in te gaan op het belang van medeverantwoordelijkheid
van leerlingen en de betrokkenheid van ouders bij het leren.
Kunt u niet op het afgesproken tijdstip, laat het ons dan op tijd weten. Wij kunnen andere afspraken
dan verplaatsen en voor u een ander tijdstip inplannen.
Doorstroomgroep peuters/kleuters
Vanaf 7 maart 2016 realiseren De Vuurtoren en het Zeehondje samen een uniek onderwijsaanbod in
de Zuiderzeewijk.
Wij starten op 7 maart 2016 met De Doorstroomgroep
De Doorstroomgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 3 ½ tot 4 ½ jaar.
Deze groep wordt twee dagdelen namelijk op maandagochtend en woensdag aangestuurd door één
leerkracht (Sharon leerkracht groep 1/ 2 van obs De Vuurtoren) en één pedagogisch
medewerker.(Sandra van Het Zeehondje)
Samen verstevigen Sharon en Sandra de basis van onze jongste leerlingen zodat deze leerlingen de
overstap van peuters naar kleuters makkelijker maken, zij extra gelegenheid krijgen om zich leerstof
in een kleinere groep eigen te maken en hun woordenschat die belangrijk is om alle lessen goed te
volgen te vergroten.
Op 16 februari is er een informatie bijeenkomst betreffende deze groep. U ontvangt een uitnodiging
voor deze bijeenkomst.
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Op tijd beginnen
Graag willen wij u nogmaals verzoeken om ervoor te zorgen dat uw zoon/dochter op tijd op school
aanwezig is. De lessen starten om 08:30 uur en om 13:15 uur.
Wij zien steeds weer dezelfde kinderen te laat binnen komen. Dit stoort enorm. Leerkrachten en
leerlingen die zijn begonnen met de les ,worden steeds onderbroken en moeten telkens stoppen met
de les omdat er iemand binnen komt. Niet één keer maar een aantal keer. Kinderen die te laat
komen missen een stuk van de uitleg. Ook dat is niet prettig.
Mocht het toch gebeuren dat u uw zoon of dochter te laat komt brengen ,verzoeken wij u de klas
niet meer binnen te komen. Uw zoon/dochter kan zelf naar binnen lopen en gaan zitten.
Wij hopen dat dit vanaf nu uitzondering gaat worden.
Leerlingraad
Wijn zijn trots op onze leerlingenraad. Hun verzoek om prullenbakken voor op het schoolplein is
gehonoreerd. Sinds de vorige week staan er twee prullenbakken op het plein. Nu maar hopen dat er
veel gebruik van gemaakt gaat worden.
Ook zijn zij bezig met de aanvraag van banken voor op het plein. Wij hopen dat dit ook gaat lukken.
PBS
Sinds twee weken hangen er in de school picto’s. (plaatjes bij de kapstokken, de trap en het toilet )
De picto’s vertellen ons dat we aan de rechterkant de trap op en af lopen, dat we onze jas aan een
haakje aan de kapstok hangen en dat we de tassen op de kapstok zetten. Als laatste vertellen de
picto’s dat we op de wc zitten en niet teveel zeep gebruiken wanneer wij onze handen wassen.
Wanneer dit goed gedaan wordt ,kunnen kinderen een beloning verdienen. Het gaat om een
groepsbeloning. De afgelopen weken hebben we gezien dat dit allemaal al best goed lukt. Helpt u
mee kijken of uw zoon/dochter dit ook doet?
Pauze hap/ontbijten
Ook hier hebben wij uw hulp nodig. Afgesproken is dat er net voor we pauze gaan houden even
gegeten en gedronken mag worden.
Wij denken aan melk, chocomelk, water of sap. Verder aan fruit, een boterham met kaas of worst of
een plak ontbijtkoek.
Chips, koeken, chocolade, frisdrank enzovoorts zullen wij vanaf nu mee terug naar huis geven.
Wij willen graag een gezonde school blijven. Helpt u ons!!!
Ook merken wij steeds vaker dat er leerlingen naar school komen zonder dat ze ontbeten hebben.
Om goed te kunnen leren is het nodig dat kinderen ontbijten voor ze naar school komen. Zo kun je je
beter concentreren en kun je beter leren. Kunt u ervoor zorgen dat uw kind(eren) ontbijten voor ze
naar school komen ?
Gelet op het bovenstaande is het belangrijk om op tijd op te staan. Zo kunnen kinderen zich rustig
aankleden, gezond ontbijten en daarna op tijd naar school toe gaan.
Jacqueline
U heeft haar misschien al gemist. Jacqueline onze conciërge is voor twee maanden naar De Poolster.
Sinds de zomer was Jacqueline boventallig op onze formatie. Ze werkte bij ons op De Vuurtoren maar
stond niet meer op onze formatie. Zodra een andere school haar nodig had zou ze daarheen
vertrekken. Vorige week hoorde zij van het bestuur dat zij nodig was op De Poolster. Daar was de
conciërge ziek thuis. Is Jacqueline in de toekomst ergens anders nodig dan zal zij daar heen gezonden
worden. Is er geen werk dan komt ze weer terug naar De Vuurtoren.
Wij hopen haar weer snel terug te zien. Mocht zij definitief afscheid nemen ,omdat zij langdurig naar
een andere school vertrekt ,zullen wij natuurlijk een afscheid organiseren.
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Juf Bianca , juf Diane en juf Ike
Wij hebben op dit moment te maken met drie langdurig zieke juffen.
Juf Bianca heeft een peesontsteking. Zij heeft een opgezette hand en kan haar hand en vingers niet
goed draaien en bewegen. Wanneer dit weer lukt en zij niet meer zoveel pijn heeft ,zal zij snel weer
terug komen.
Juf Diane en juf Ike zijn al wat langer ziek thuis. Juf Diane is er iedere donderdag een paar uurtjes en
ook juf Ike komt, wanneer het haar lukt, af en toe even langs.
Wij wensen Bianca, Diane en Ike het allerbeste.
Studiedag 17 februari
Op 17 februari is er een studiedag. Wij analyseren die dag alle CITO toetsen. Wat gaat goed en waar
zijn we trots op. Wat kan beter en hoe gaan we dat aanpakken. Dit voor de hele school, alle groepen
en alle leerlingen.
Alle leerlingen zijn die dag vrij.
Voorjaarsvakantie
Vanaf maandag 29 februari t/m vrijdag 4 maart zijn alle leerlingen vrij. We hebben dan
voorjaarsvakantie.

Met vriendelijke groet namens het team,
Yvonne
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Groep 1/ 2 a & 1/ 2 b - juf Melodie, juf Gerda, Juf Shaamly, juf Sharon
Afgelopen periode hebben we over het thema winter gewerkt. De wintermaanden zijn nog niet
voorbij maar echte winterdagen met sneeuw en ijs hebben we nog niet gehad dit jaar in Nederland.
Buiten was de winter niet te zien maar in de klas was de winter wel zichtbaar. We hebben gesproken
over de winter, de temperatuur, winterkleding, vogels in de winter, bomen in de winter en over
sneeuw en ijs. We hebben ook geknutseld rondom dit thema. We zongen het liedje: het is winter,
bibber bibber en we hebben een leuk filmpje gezien waarin Arie samen met Hak en Plak een
sneeuwpop hebben gemaakt.
Op maandag 8 februari beginnen we met thema beroepen. Een leuk thema waar we veel zin in
hebben. Tijdens dit thema gaan we het over een aantal beroepen hebben. Wat is een beroep? Wat
doe je als je een verkoper, een dokter of een politieagent bent? We gaan het ook echt ervaren. In
beide groepen komt er namelijk een themahoek. In de themahoek doen we alsof we agent, dokter,
brandweer of tja wie weet ook juf zijn. We gaan met Tante Truus sorteren, met Mien de muis
meten, met Sjoerd de eend doortellen en Hennie de Haan gaat met ons bus sommen oefenen.
Wij zouden het leuk vinden als leerlingen van thuis voorwerpen meenemen die met het thema
beroepen te maken hebben. Bij het beroep timmerman, hoort bijvoorbeeld een hamer, spijkers,
houten planken enz. Heeft u bijvoorbeeld een hamer, een spijker, een politiefluit, een
brandweerhelm of andere attributen/voorwerpen bij een beroep dan zouden wij het fijn vinden
wanneer kinderen dit mee naar school mogen meenemen. Al deze meegenomen spullen krijgen een
plaats op de thematafel. Bij ieder voorwerp ligt een woordkaartje met daarop geschreven wat het
voorwerp is. Bij een helm ligt dan het woord helm, bij een spijker het woord spijker enz. Na afloop
van het thema krijgen kinderen dit voorwerp weer mee naar huis. De meegenomen spullen kunnen
leiden tot mooie gesprekken en de uitbreiding van de woordenschat van kinderen.
Werkt u en heeft u een leuk beroep dan bent u natuurlijk van harte welkom om over uw beroep aan
de kinderen te vertellen. Dit zouden zij helemaal geweldig vinden. Als u dit leuk lijkt, dan kunt u een
afspraak met de leerkracht maken.
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Groep 3 - juf Jolanda
Lezen
Heeft u al gehoord dat groep 3 alle letters heeft geleerd? We kennen
nu alle lange klanken, korte klanken, tweeteken klanken en
medeklinkers. Ook hebben al bijna alle kinderen hun letterdiploma
behaald. Goed gedaan, dames en heren!
Omdat we nu alle letters kennen, gaat de nadruk van het leren van
alle letters verschuiven naar het verdiepen van het leesonderwijs. De
komende weken werken we onder andere aan de volgende doelen:
- Het kunnen lezen van eenvoudige, klankzuivere eenlettergrepige woorden (uit, geit). Hierbij
lezen we vloeiend (dus niet meer volgens het hakken en plakken).
- Het kunnen lezen van eenlettergrepige woorden die beginnen met sch (schip, schaar).
- Het kunnen lezen van eenlettergrepige woorden die eindigen op ng (bang, zing).
- Het kunnen lezen van eenlettergrepige woorden die eindigen op b en d (web, bed).
- Het kunnen lezen van eenlettergrepige woorden met twee medeklinkers vooraan of
achteraan (klein, kaars).
- Het kunnen lezen van samenstellingen (voetbal, zakmes).
- Het kunnen herkennen en verklanken van hoofdletters.
Spelling
We gaan steeds meer aandacht besteden aan het foutloos schrijven van woorden. Dit doen we onder
anderen door dikwijls te oefenen met een dicteetje van 10 woorden. Hieronder staan de doelen
waar we aan werken momenteel:
- Het kunnen schrijven van de juiste letter bij een gegeven klank.
- Het foutloos kunnen schrijven van eenvoudige, eenlettergrepige woorden (zon, huis).
- Het foutloos kunnen schrijven van woorden met twee medeklinkers vooraan of achteraan
(klok, gans).
Rekenen
Met rekenen ligt de nadruk de komende weken op de volgende doelen:
- Het snel kunnen herkennen van getalbeelden op het rekenrek.
- Het foutloos kunnen splitsen van getallen tot en met 10.
- Het foutloos kunnen uitrekenen van eenvoudige sommen tot en met 10 (6+2, 8-4).
- Het kennen van de getallenrij tot en met 40.
- Het kunnen aflezen van hele uren op de klok en dit zelf kunnen tekenen.
- Het gepast kunnen betalen met geld.
- Het kunnen samenvoegen van tientallen en lossen (10+3=13, 10+6=16).
- Getallen op juiste volgorde van klein naar groot plaatsen (bijvoorbeeld 16, 21, 13, 18).
Rapporten
Komende vrijdag, 5 februari, worden de eerste rapporten van dit
schooljaar uitgedeeld. Onder schooltijd zullen we hier met elkaar over
praten en om 15.15 uur neemt uw kind het rapport mee naar huis.
De week erna, in de week van 8 februari, vinden de rapportgesprekken
plaats. Bij het rapport ontvangt u hiervoor een uitnodiging. Ik verwacht
u, samen met uw kind, op de aangeven tijd bij het lokaal.
Mocht u onverhoopt niet kunnen komen, laat dit dan aub tijdig weten.
Dan kunnen we een andere afspraak inplannen.
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Inloop
Binnenkort zullen er in groep 3 weer een aantal inloop momenten plaatsvinden. Hiervoor wordt u
binnenkort uitgenodigd. Uw kind vindt het leuk als u een les bij ons komt kijken!
Groep 4 - juf Bianca, juf Zoë
De CITO zit er weer op! Alle kinderen hebben hard hun best gedaan en op onze 'leesposter' hebben
we heel wat stickers bij mogen plakken! Het leesniveau is ontzettend vooruit gegaan! Ook op de
tafelposter worden heel wat stickers geplakt! We hebben inmiddels 2 tafelprofessors! Wie wordt de
volgende?
Wat doen we verder in de klas?
Taal: we gaan aan de slag met het thema dierenmanieren. We leren weer nieuwe woorden die bij
het thema horen. We leren hoe we een waar-deel in een zin kunnen zetten. Ook leren we hoe we
een lange zin in kunnen korten. We gaan het verder hebben over het verschil tussen vertel- en
vraagzinnen.
Spelling: bij spelling leren we woorden met au, ou, ei, ij, -eeuw, -ieuw en -uw op de juiste manier te
schrijven.
Lezen: alle kinderen hebben een nieuw AVI-niveau. De boeken voor het duo-lezen en tutorlezen zijn
hierop aangepast. Wilt u weten welk niveau boek uw kind thuis moet lezen? Kom kijken in de klas of
vraag het aan één van de juffen.
Begrijpend lezen: met begrijpend lezen oefenen we met kleine teksten en bijbehorende vragen. Ook
oefenen we met husselzinnen.
Rekenen: we zijn nu bezig met blok 4. In blok 4 werken we aan de tafels
van 2, 5 en 10. In de klas volgen we wie de tafels al kent. Verder rekenen
we onder andere met munten en biljetten tot 100 en maken we +/sommen tot 20 en tot 100. We maken kennis met de verhoudingstabel.
Ook het digitale klokkijken komt aan bod.
Groep 5 - juf Lizette
De Cito toetsen zijn achter de rug! Tijdens de rapportgesprekken zullen o.a. de resultaten van de Cito
toetsen besproken worden. In de week van 8 t/m 12 februari zullen de rapportgesprekken
plaatsvinden.
Aan de volgende onderwerpen zullen we de komende maand gaan werken.
Rekenen:
- optellen en aftrekken t/m 1000
- kommanotatie bij meters en centimeters (1 m + 24 cm = 1,24 m).
- tafels tussen 10 en 20 (8x12 en 3x18)
- delen met rest
- klokkijken analoog en digitaal (tijdsduur: hoe lang duurt de reis?)
- schattend rekenen (ongeveer rekenen)
Taal:
- het onderwerp van een zin
- verwijswoorden
- zelfstandige naamwoorden
- kommagebruik
- woordfamilies (foto: fotograaf/trouwfoto enz.)
Spelling:
- woorden met ou/ouw en au/auw
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- woorden met cht
- woorden met je/tje/etje
In februari gaan de eerste boekbesprekingen in groep 5 plaatsvinden. De leerlingen moeten deze
boekbespreking thuis voorbereiden, na uitleg en een voorbeeld te hebben gekregen in de klas. Veel
succes met voorbereiden alvast!
Groep 6 – juf Genevieve
Cito-toetsen
In januari hebben we in groep 6 de Cito-toetsen afgenomen van begrijpend lezen, spelling, rekenen,
taalverzorging en woordenschat. Daarnaast hebben alle kinderen AVI (tekst) en DMT (woorden)
gelezen. Er zijn een aantal mooie resultaten behaald. Daarnaast is er meer zicht gekomen op
hetgeen we nog extra gaan oefenen de komende maanden.
Rapportgesprekken
In de week van 8 februari zijn de rapportgesprekken waarin we spreken over de uitslagen van
bovenstaande toetsen. Daarnaast komen onder andere de methode gebonden resultaten, gedrag en
werkhouding aan de orde. Het is belangrijk voor uw kind dat u, samen met uw kind, op gesprek
komt. De uitnodiging volgt binnenkort.
Groep 7 – juf Lisette, juf Annika
De Cito-toetsen zijn achter de rug! De kinderen hebben hard hun best gedaan om mooie resultaten
te behalen. Tijdens de rapportgesprekken zullen o.a. de resultaten van de Cito-toetsen besproken
worden. Op vrijdag 5 februari krijgt uw zoon/dochter het rapport alvast mee naar huis. Op deze
manier kunt u zich inlezen in het rapport en eventuele vragen voorbereiden die u tijdens het
rapportgesprek kunt stellen. In week 6 ( 8 t/m 12 februari) vinden de rapportgesprekken plaats.
Wat komt er de komende weken aan bod:
Rekenen
 Bewerkingen: cijferend vermenigvuldigen (zie voorbeeld)
 Procenten
 Kommagetallen
 Meten: kiezen van de juiste maat
 Meten: herleiden van maten
 Meten: oppervlaktematen
 Bewerkingen: cijferend optellen van meerdere geldbedragen
Taal





Het voltooid deelwoord
Bijwoorden
Voegwoorden: doordat, omdat, zodat, opdat
De apostrof

Spelling
 Hoofdletters schrijven
 Werkwoorden in de verleden tijd zetten
 Het voltooid deelwoord gebruiken als bijvoeglijk naamwoord

7

Groep 8 - juf Petra
De maand februari is voor de leerlingen van groep 8 een volle maand, waarin er veel spannende
dingen te wachten staan.
Op dinsdag 2 februari is er op de SGL nog een Open Huis van 18.30-21.00 uur.
Inschrijfdagen
Hierna hebben de scholen u en uw kind allemaal de mogelijkheid gegeven de scholen van binnen de
bekijken. Hierdoor lukt het vast goed de juiste school voor volgend schooljaar te kiezen.
Tijdens de inschrijfdagen die in de week hierna volgen MOET u uw kind gaan inschrijven voor de
gekozen school. Het is belangrijk bij de inschrijving het Burgerservicenummer (vroegere sofinummer)
van de in te schrijven leerling mee te nemen.
Inschrijven moet u zelf doen en het is prettig als uw kind zelf ook bij deze inschrijving is om de
toekomstige school zoveel mogelijk goede informatie te geven.
Inschrijven moet gebeuren op één van de volgende momenten:
Zaterdag 6 februari

09.00-12.00 uur

Maandag 8 februari
Maandag 8 februari

15.30-17.00 uur
19.00-21.00 uur

Dinsdag 9 februari
Woensdag 10 februari

15.30-17.00 uur
15.30-17.00 uur

De Arcus
De Rietlanden
De SGL
Het Groenhorstcollege
De Arcus
De Rietlanden
De SGL
Het Groenhorstcollege
Het Groenhorstcollege
De Arcus
De Rietlanden
De SGL
Het Groenhorstcollege

Voor de Steiger moet een afspraak gemaakt worden.
Ook hier moet de leerling uiterlijk 10 februari zijn ingeschreven.
Rapportage
Vanaf 8 februari zullen er rapportgesprekken worden
gepland. U krijgt hiervoor een uitnodigingsbrief. In deze
brief staan de datum en tijd waarop ik met u en uw zoon of
dochter het onderwijskundig rapport (en reguliere rapport)
zal gaan bespreken. Deze gesprekken zullen ongeveer 30
minuten per leerling duren, houdt u hier vast rekening mee.
Ik hoop u allen op het aangegeven moment te mogen
ontvangen om deze belangrijke stap op weg naar het
voortgezet onderwijs te kunnen afronden.
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Gym - meester Jasper
Afgelopen maand hebben de kinderen uit groep 1 t/m 4 de minutenloop afgesloten en de groepen 5
t/m 8 de piepjestest. Bij beide onderdelen gaat het om doorzetten en kijken hoe lang je het vol kunt
houden om te blijven rennen. Het was mooi om te zien hoe de kinderen hun uiterste best deden om
zo ver mogelijk te komen!
In de maand februari gaan we onder andere aan de slag met: hoogspringen, rawhide, tikspel,
tennissen, klimmen, skateboarden en stoeien. Het onderdeel wat we gaan afsluiten is lijnbal.
Deze maand kun je mee doen aan de volgende naschoolse sportactiviteiten:
-

Kleutersport groep 1, 2 en 3 (donderdagmiddag van 15:30 uur tot 16:15 uur). Speellokaal
Kindcentrum Zuiderzee.
Godzilla (groot tikspel) groep 5 t/m 8 (dinsdag 2 februari van 15:30 uur tot 16:30 uur).
Gymzaal Wijkcentrum Zuiderzee.
- Sportcursus Freerunnen groep 5 t/m 8 (dinsdag 9, 16 en 23
februari van 15:30 uur tot 16:30 uur). Gymzaal Wijkcentrum
Zuiderzee.
Alle activiteiten kosten maar €0,50 per keer!

Rapport bewegingsonderwijs
In februari krijgt uw kind het rapport mee naar huis. Bij het rapport zit sinds het schooljaar 20132014 ook een aparte bijlage met het rapport voor bewegingsonderwijs. Hoe werkt het rapport ook
alweer?
Elk schooljaar worden er 10 activiteiten bekeken waar de kinderen hun beweegniveau bij kunnen
bepalen en uiteraard kunnen verbeteren het jaar erop. Deze niveaus worden bijgehouden in het
leerlingvolgsysteem (LVS) bewegingsonderwijs.
De gemiddelden van de gescoorde niveaus (1 t/m 10) binnen de beweeggebieden spel, turnen en
atletiek worden weergegeven in het rapport bewegingsonderwijs. Er worden geen waarden meer
gegeven aan het behaalde niveau, maar juist gekeken naar de stapjes die een kind maakt.
Uiteindelijk zal het rapport een overzicht bieden van de persoonlijke beweegontwikkeling van groep
1 t/m 8.
Op het rapport worden ook de niveaus van de wijze van deelname (1 t/m 5) aangegeven. Er wordt
gekeken naar samenwerking en zelfstandigheid en inzet en enthousiasme. Deze items zijn een
voorwaarde voor een veilige, goed georganiseerde en plezierige les bewegingsonderwijs.
Tot slot is er ook ruimte voor advies en opmerkingen gegeven door de vakleerkracht. Mocht u vragen
of opmerkingen hebben over het rapport of gewoon eens het LVS willen inzien, dan kunt u contact
opnemen met mij. Uiteraard kunt u ook bij mij terecht wanneer u op zoek bent naar een geschikte
sport voor uw zoon/dochter.
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Plustijd- juf Rianne

In het vorige vuurtorennieuws had ik jullie beloofd om te vertellen wat we allemaal bij de
brandweer hadden gezien. Ik kan jullie vertellen dat het een erg leuke en ook zeer leerzame
middag is geweest. We hebben eerst les gekregen over de brandweer en over vuur en
belangrijker nog wat we zelf moeten doen als er brand is. Ook hebben we geleerd hoe een
rookmelder werkt, dat we er allemaal een moeten kopen en dat we hem ook moeten testen.
Als laatste hebben we ook een opdracht mee naar huis gekregen, namelijk dat we thuis
allemaal een vluchtplan moeten maken en die moeten oefenen. Een vluchtplan is erg
belangrijk, want als het een keer mis gaat in huis en er komt brand dan weet je precies wat
je moet doen.
Na deze wijze lessen zijn we brandweerkazerne ingegaan. We hebben eerst bij alle
brandweerauto’s gekeken. Daarvan zijn er nog een heleboel. Er waren gewone
brandweerauto’s, maar ook een schuimblusser, een duikwagen en brandweerboten.
Hierover heeft de brandweerman een hoop verteld en we konden alles van binnen zien.
Als laatste gingen we nog naar de oefenruimtes waar brandweermensen oefenen hoe het is
om in een huis vol rook te lopen en ze kunnen er trainen voor een goede conditie. Onze
conditie werd ook even getest toen we met z’n allen de oefentoren in moesten, een
heeeeeeeele hoge trap. Poeh, dat was nog zwaar, maar het werd beloond met een mooi
uitzicht over Lelystad.
Al met al was het een zeer geslaagde middag!
Weer terug op school hebben we in de les erna alles wat we geleerd hadden over
brandveiligheid in praktijk gebracht. We hebben namelijk de school getest op
brandveiligheid. Een echte inspectie hebben we gedaan. Hiermee hebben we het thema
over de brandweer afgesloten. Wat we nu gaan doen horen jullie de volgende keer weer.
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Jarigen februari 2016- Gefeliciteerd!
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