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NIEUWSBRIEF
11 april 2020

Andere
kinderen
lieten hun schoolwerk
niet zien, maar gaven
de juf/meester een
opdracht!
Kijk
hiernaast maar eens.

Algemeen
Op de valreep voor de Paasdagen ontvangt u nog een
nieuwsbrief van de Vuurtoren.
Tot en met de meivakantie is er in elk geval geen
school. Mogelijk dat op 21 april meer bekend wordt
m.b.t. de schoolsluiting.
Voor iedereen is het een tijd van aanpassen, schikken,
improviseren. We proberen allemaal het beste er van
te maken. Soms moeizaam soms een succesjes. Zo
vergaat het de leerkrachten ook. In deze nieuwsbrief
kijken we terug en hebben we ook nog een mooie
uitdaging……

Kalender 2019-2020
Voor nu alleen de vakanties:
10 apr – 13 apr - Paasdagen
27 april – 8 mei - Meivakantie
20 mei – 22 mei - Studiedag/Hemelvaart
1 juni
- 2e pinksterdag
17 juli (middag!) – 31 aug - Zomervakantie 2020

En ik heb gehoord dat
de juf thuis met haar
hele gezin nog aan het
puzzelen is!
Dan zijn er ook
kinderen die al hun
prachtige
werk
hebben laten zien en
dat schitterend op de ramen hebben geplakt. Kijk
bijvoorbeeld naar het raam van Donny hieronder:

Over de 1-aprilgrap
Na een serieuze aankondiging dat juffen en meesters
langs zouden komen hebben veel kinderen en soms
ook ouders zich hier goed op voorbereid.
Met dank aan oudercommissielid Irma hebben we
een leuke collage van kindercreaties:
https://www.youtube.com/watch?v=wjxQ9GcLHlc
Sommige leerlingen wilden de juf of meester in de
maling nemen, zoals hieronder bijvoorbeeld.
Daar werd de juf zeer blij van!!

School bijna leeg…….
Dagelijks zijn er een aantal leerkrachten op school. De
overige juffen en meesters werken thuis. U heeft vast
gehoord van opvang kinderen van ouders die een
cruciaal beroep hebben. Ook bestaan er thuissituaties
die als ‘kwetsbaar voor kinderen’ aangemerkt
worden. Met een ruime interpretatie van deze
omschrijving, hebben we op een aantal dagdelen in
de week, 2 groepjes kinderen in school. Met
teamwerk weet De Vuurtoren ook dit draaiend te
houden.

Wijzer naar de toekomst

Thuisonderwijs en computers
Inmiddels zijn leerlingen en ook
leerkrachten vaardiger geworden
met in het gebruik van tablet of
laptop. Er is in enkele groepen ook
aan videobellen gedaan. Even
wennen wel, maar als het lukt des te leuker! Ook zijn
er instructielesjes met kinderen gedeeld.

mooie Scheveningen-tekening. Het mag best een
beetje grappig zijn! Gebruik een A4 en

Alle kinderen van de Vuurtoren werken op een laptop
of tablet! Inmiddels hebben we 42 tablets in
bruikleen kunnen geven. Mooi dat we er vroeg bij
waren, het schijnt dat enkele instanties achter het net
vissen want er is niet meer aan te komen!

RADIO VUURTOREN – BREAKING NEWS
Inmiddels heeft Radio De Vuurtoren al 4 uitzendingen
achter de rug. Heeft u met uw kind(eren) het laatste
Radiobericht al beluisterd?
Presentator Leon
(met
geluidstechnicus
Yorick) neemt u
mee naar de
gebeurtenissen in
school…
https://www.youtube.com/watch?v=3028rvKNnqw
Voor het gemak hier de links van alle uitzendingen:
Breaking News 9 april:
https://www.youtube.com/watch?v=3028rvKNnqw
Breaking News 3 april:
https://www.youtube.com/watch?v=aQC6XPC2xYE
Breaking News 27 maart:
https://www.youtube.com/watch?v=KsCCsZODmtE&t=241s
Breaking News 20 maart:
https://www.youtube.com/watch?v=60APc-31Ky4

MOZAIEKONTWERP MAKEN voor schoolplein
Het is nog steeds de bedoeling dat in de meivakantie
het schoolplein opgeknapt wordt. Meest opvallend is
natuurlijk het speeltoestel. Ook komt er een lange
betonnen slingerbank als afscheiding van een
voetbalgedeelte. De bedoeling was dat in deze weken
kinderen een ontwerp zouden maken en de hoogste
groepen het ontwerp in mozaïek zouden plakken.
Dat doen we nu zo: De Mozaïekman Job Bisscheroux
heeft een opdracht ingesproken en laat ook allemaal
voorbeelden zien. Hoe?
Kijk op zijn website. http://jobmozaieken.nl/ en open
BASISSCHOOL DE VUURTOREN
Luister naar zijn uitleg. Lees de tekst eronder en bekijk
de voorbeelden. En dan: Aan het werk. Maak een

Vrolijke Paasdagen!!
Geen paasviering op school…. De besturenraad van
de christelijke scholen (VERUS) heeft een Paasviering
voor thuis opgenomen: https://youtu.be/QUvaggZZzbM

Het team van de Vuurtoren
wenst u
fijne
Paasdagen
in
gezelligheid
en gezondheid.
Foto: glimlach uit de hemel
Wensen gaan over en weer: Ook wij ontvangen berichtjes
van ouders. Dank daarvoor! Hier een creatieve versie. De
makers zijn geïdentificeerd: Sophie en Thomas.

