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14 JULI 2021

Algemeen
Hier de laatste nieuwsbrief van schooljaar 20202021. We kijken terug op weer een bewogen jaar met
veel beperkingen.
De schoolsluiting die we beleefden voelt als school,
ouder en kind natuurlijk heel fout. Deze periode is in
grote lijnen naar omstandigheden goed verlopen.
We zien in de schoolresultaten een kleine dip. Deze
zullen we in de komende jaren zeker kunnen inhalen.
In het nieuwe schooljaar zullen we naar verwachting
langzaam terug kunnen groeien naar het oude
normaal. Dan ook weer met leuke extra activiteiten
voor de kinderen. We houden u op de hoogte!
Rapporten.en laatste schooldag
De rapporten worden op donderdag 15 juli aan de
kinderen mee gegeven.
De vakantie begint op vrijdag 16 juli om 12.00 uur!
Continurooster en schoolrooster.
De schooltijden in 2020-2021:
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 hebben tussen
de middag per toerbeurt pauze. Ongeveer 15
minuten eten en 30 minuten buitenpauze. (In de
lagere groepen wordt meer tijd uitgetrokken voor
het eten).

3 december
24 december
27/12 – 7/1
8 februari
28/2 – 4/3
15, 27 maart
25 maart
11 april
15 -18 april
25/4 – 6/5
25 mei
26/27 mei
6 juni
23 juni
27,28 juni
8 juli
11/7 – 21/8

- Sinterklaasviering, middag vrij
- Margedag (geen lessen)
- Kerstvakantie
- Studiedag (geen lessen)
- Voorjaarsvakantie
- Oudergesprekken
- Studiedag
- Schoolfotograag
- Paasdagen
- Meivakantie
- Margedag (geen lessen)
- Hemelvaartdagen
- Pinksteren
- Studiedag
- Oudergesprekken
- Laatste schooldag middag vrijdag
- Zomervakantie

Afscheid groep 8
Groep 8 heeft ondanks het coronajaar toch
grandioos afscheid kunnen nemen.
Na een kleine kampweek in Scheveningen, door
ouders georganiseerd, was hun laatste schooldag
echt mooi om op terug te kijken.
Donderdag om 11.30 uur stonden alle kinderen van
de school buiten, waarna de groep 8-ers één voor één
langs een kronkelend parcours van kinderen en via
een minitrampoline de basisschool uitsprongen. En
natuurlijk stonden hun ouders daarbij .

Triest bericht
Via deze weg informeren wij u over het overlijden van
Marika Jonas, een gewaardeerde overblijfjuf van De
Vuurtoren. Zij was al enige tijd afwezig vanwege
ziekte, maar voor die tijd was zij jarenlang een vaste
overblijfcollega in veel groepen tussen 12.00 en 13.00
uur, waar zij kinderen begeleidde bij eten en spelen.
Namens kinderen, ouders en team wordt via De
Scheveninger een groet van medeleven aan de
familie overgebracht.
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

’s Avonds was in het gebouw van VO-school Het
Belgisch Park de afscheidsavond. Met een passend
muziekje kwam groep 8 binnen om met ouders en
leerkrachten hun eigen filmmusical te bekijken. En
dat was spannend en leuk!. Toen nog een praatje,
plaatje en een passend cadeautje. Met alle
aanwezigen was het vervolgens relaxed afscheid
nemen onder het genot van klein hapje en een
drankje.

Wijzer naar de toekomst

---------------------------------------------------------------

Zo verliet een leuke groep 8 met betrokken ouders de
Vuurtoren. Tot ziens jongens en meisjes! Succes op
je nieuwe school!
FIJNE VAKANTIE!

Fijne vakantie!!
We zien de kinderen graag op maandag 30
augustus weer op school!
Flyers van buurtcentrum Kommunika

.

