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Algemeen
De scholen gaan weer beginnen!

Continurooster en schoolrooster
De schooltijden in 2021-2022:
8.30 – 14.45 uur op ma, di, do, vr. (gr 1-2: vr-mi. vrij)
8.30 – 12.30 uur op woensdag.
De kinderen blijven dus op school en zullen eten met
de leerkracht en begeleid buiten spelen.

Na 6 weken geen nieuws vanuit school, breng ik u
met plezier nieuwe berichten van De Vuurtoren.
Hopelijk heeft u een goede vakantie gehad!? De
leerkrachten zijn al enkele dagen flink in de weer om
alles in gereedheid te brengen voor de schoolstart op
maandag 30 augustus.
In deze nieuwsbrief de belangrijke weetjes voor
komende periode.
Kalender 2021-2022
30 augustus
- Start school
6 september - Studiedag (geen lessen)
20 september - Startgesprekken (geen lessen)
21 september - Prinsjesdag (geen lessen)
18 – 22 oktober - Herfstvakantie
5 november
- Studiedag (geen lessen)
16, 18 nov
- Oudergesprekken
3 december
- Sinterklaasviering, middag vrij
24 december - Margedag (geen lessen)
27/12 – 7/1
- Kerstvakantie
8 februari
- Studiedag (geen lessen)
28/2 – 4/3
- Voorjaarsvakantie
15, 27 maart - Oudergesprekken
25 maart
- Studiedag
11 april
- Schoolfotograaf
15 -18 april
- Paasdagen
25/4 – 6/5
- Meivakantie
25 mei
- Margedag (geen lessen)
26/27 mei
- Hemelvaartdagen
6 juni
- Pinksteren
23 juni
- Studiedag
27,28 juni
- Oudergesprekken
8 juli
- Laatste schooldag middag vrijdag
11/7 – 21/8
- Zomervakantie

Naschoolse activiteiten
Dit nieuwe schooljaar zullen er in 3 blokken van 10
weken naschoolse activiteiten zijn. Dat is dan voor
groep 1/2, 3/4, 5/6, 7/8. We starten half september.
Er kunnen steeds 16 leerlingen
meedoen aan zo’n blok. De
inschrijving kan na ontvangst
van een link. Aanmeldingen na
plaats 16 komen op een
wachtlijst en/of krijgen in de
volgende ronde voorrang.
Komend schooljaar is er ook weer naschoolse
SPORT. Op dinsdag voor groep 5/6, op woensdag
groep voor 3/4 en op vrijdag voor groep 7/8. Ook hier
moeten kinderen zich vooraf voor aanmelden. Voor
aanvang krijgt u hier meer informatie over.
Binnenkort ontvangt u meer informatie over het
startmoment en de inschrijvingen.
Tussenschoolse opvang
In het continurooster hebben de kinderen 45 minuten
pauze, waarin 15 minuten (bij de kleintjes langer) de
tijd is om zelf meegebrachte eten en drinken te
nuttigen bij de eigen leerkracht. Daarnaast is er een
half uur de tijd voor de buitenpauze.
Terwijl de leerkrachten pauze hebben spelen de
kinderen buiten onder begeleiding. Groepen 1-2
spelen onder toeziend oog van onze ervaren
overblijfjuffen van 11.30 tot 12.00 uur. De groepen 35 en 6-8 spelen in twee blokken buiten onder
begeleiding van sport en spelbegeleiders, waarbij
ook nog overblijfmedewerkers zullen assisteren.

De begeleiding wordt gedaan door mensen van
Halojobbing. De organisatie die ook de naschoolse
opvang gaat doen.

Wijzer naar de toekomst

Maatregelen rond corona
In iedere nieuwsbrief houden we u,
met inachtneming van de privacywetgeving, op de hoogte
van
maatregelen en besmettingen.
Recent hebben we geen berichten van besmettingen
geconstateerd of vernomen.
De overheid heeft op 25 augustus de update van
maatregelen voor scholen verspreid:
• Hygiënemaatregelen op school: handen wassen,
materialen
schoonhouden,
gebruik papieren
handdoeken enz.
• Optimaal ventileren. De CO2-meters in de klas
helpen zicht te houden op de verversing.
• Volwassenen houden 1,5 meter afstand. Geldt
dus voor teamleden, ouders en bezoekers.
• De school draagt
zorg om ouders 1,5
meter ruimte te
geven. Dat doen we
door:
- Geen vrije toegang van ouders in de school,
tenzij noodzakelijk/gewenst en dan
gedoseerd.
- Toegang alleen na gezondheidscheck
- Voortzetting afsluiting Haringstraat voor en
na schooltijd
- Ouders blijven voor de gele stippellijn op het
plein
• Kinderen
en
leerkrachten blijven
thuis/gaan naar huis
bij Covid-specifieke
klachten: koorts, benauwdheid overmatig
hoesten.
• Bij besmettingen is er altijd contact met de GGD
voor advies. Richtlijnen:
- Bij recent contact met besmette persoon,
gaat de leerling/klas in quarantaine.
Leerkracht ook, tenzij hij/zij gevaccineerd is.
- Na 5e dag kan een negatieve testuitslag weer
naar school gegaan worden
Met de maatregelen als hierboven beschreven is het
mogelijk voor de groepen om dit jaar weer naar
activiteiten te gaan.
Ook kunnen ouders gedoseerd de school in komen.
Dat willen we ook met de startgesprekken doen.
Binnenkort berichten wij u hier verder over.
Schoolstart 30 augustus
Maandag 30 augustus ziet de juf of meester uw kind
graag weer op school. De tafeltjes en stoeltjes staan
klaar!

De groepen 1, 2 en 3
worden
buiten
opgevangen en gaan om
8.30 uur samen met de
juf naar binnen.
De
kinderen
van
groepen 4 t/m 8 kunnen
zelfstandig vanaf 8.20
uur naar het lokaal gaan,
waar de juf of meester
hen zal verwelkomen.
We zien de kinderen
graag op tijd komen!
Wat is dit jaar nieuw?
• Peuter-pleiningang. Naast het peuterlokaal is
een nieuwe ingang gemaakt met toegang voor
alleen de Peuterschool.
• De groepen 3 t/m 8 hebben een nieuwe
gymleerkracht. Hij start weliswaar pas in de 2e
schoolweek.
• Onze nieuwe conciërge is: René Jansen.
Maandag en dinsdag zijn de laatste werkdagen
van Peter.
• Juf Brenda Hoogenraad is de nieuwe leerkracht
in groep 7.
• Juf Jessica Toet start bij de kleuters. Bij de
Peuters begint de nieuwe pedagogisch
medewerker Janneke Plegt
• We starten direct al met drie gemengde
kleutergroepen (juf PhuongNam, Ashani, Jessica
en Maja).
• De groepen 6, 7 en 8 gaan de rekenopgaven op
een tablet doen. Dit na positieve ervaringen in de
groepen 3 t/m 5. Het motiveert, de kinderen
krijgen eerder feedback, de leerkracht volgt de
leerling beter en er zijn eigen taken op niveau.
• We hanteren nu structureel een continurooster.
• De pauze tussen de middag wordt voor groep 3
t/m 8 door professionals van Halojobbing
verzorgd met activiteiten
• Voor administratieve zaken kan u contact
hebben met Shirley de Bruijn.
• Juf Angelique is voor groep 5-8 de nieuwe ib-er.
• Peuterjuf Sarieke Peters is kortgeleden moeder
geworden van dochter Yaël. Zij wordt vervangen
door juf Anna.
• De naschoolse activiteiten gaan weer van start!
• De schoolgids 2021-2022 kunt op onze website
vinden.
• https://www.cbsdevuurtoren.nl/devuurtoren/schoolgids-schooljaar-2021-2022

