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Algemeen
Beste ouder of verzorger. De laatste week van het
schooljaar alweer. En wat voor een jaar. Voor heel het
land bijzonder. Ook voor kind, ouder en leerkracht
was het grenzen verleggen. We zijn er vast wijzer en
sterker door geworden, maar hopen straks toch echt
dat we weer in het vertrouwde ritme met elkaar
verder kunnen bouwen aan de toekomst van kind uw
kind.
Helaas geen schoolfestiviteiten aan het eind van het
schooljaar. Wel een mooi speeltoestel op het plein,
Deze is overigens zeer populair bij de kinderen.
We hopen allemaal op een meer
‘normale’ schoolgang in 2020-2021.
Eerst een paar weken ontspannen en
dan gaan we er weer fris tegen aan.
Allen een fijne vakantie!

van heel de school en ouders, letterlijk via een
springplank de school uit.
Vervolgens was er een afscheidsavond in de gymzaal
met optredens van groep 8-ers met daarna een
praatje,
plaatje
en
cadeautje.

Kalender 2020-2021
Studiedagen nog onder klein voorbehoud

17 juli (middag!) – 30 aug - Zomervakantie 2020
31 augustus - Start school
14 september - Startgesprekken, geen lessen
15 september - Prinsjesdag, geen school
5 oktober
- Schoolfotograaf
8 oktober
- Studiedag, geen lessen
19 okt – 23 okt - Herfstvakantie
17, 19 nov
- Oudergesprekken
27 november - Studiedag, geen lessen
4 december
- Sinterklaas, middag vrij
18 december - Middag vrij
19 dec – 2 jan - Kerstvakantie
8 feb
- Studiedag, geen lessen
22 feb – 26 feb - Voorjaarsvakantie
9, 11 mrt
- Oudergesprekken
1 april
- Studiedag, geen lessen
2 apr – 5 apr - Pasen
26 apr – 7 mei - Meivakantie
13 – 14 mei
- Hemelvaart
24 mei
- Pinksteren
19 juli – 27 aug - Zomervakantie

Groep 8, afscheid
Groep 8, 2020 heeft afscheid genomen van De
Vuurtoren. Eerst sprongen zij onder aanmoediging

En dat was nog niet alles. Ouders hadden een etentje
met disco georganiseerd en ook dat was een succes!
Ondanks het Corona-gebeuren toch een afscheid om
met plezier op terug te kijken.

Protocol Corona . Over uitdelen
Het protocol blijft tot de zomervakantie gelden.
Waaronder dus ook het niet mogen uitdelen. Dat is
natuurlijk sneu voor de kinderen. Er zijn signalen dat
er in groep(en?) toch traktaties mee kwamen van
school…. Hierbij is, goed bedoeld, niet helemaal het
protocol gevolgd. Dit geeft verwarring. Excuus
daarvoor.
Daarom nu voor alle duidelijkheid: Tot de zomer kan
er niet getrakteerd worden. We kunnen allemaal
argumenten bedenken hoe het wel zou kunnen, maar
dat doen we dan in september .

Extra ondersteuning
Als eerder vermeld, is (en wordt) er subsidie
aangevraagd voor extra ondersteuning vanwege de
achterstanden, opgelopen in de Coronaperiode.
Bedoeld voor 10-20% van de leerlingen.
Leerlingen van groep 7 krijgen in de eerste
vakantieweek
een
trainingsprogramma
ter
voorbereiding van groep 8.

Wijzer naar de toekomst

Vanaf oktober zal er extra inzet zijn voor de overige
leerlingen die het ’t hardst nodig hebben (10-20%). In
deze weken zijn er onderzoekjes gedaan om te kijken
wie hiervoor in beeld zijn. In de praktijk zullen dit 4-5
kinderen per groep zijn.

VakantiePas
Vier de Vrijheid met de VakantiePas!
Het is bijna zomervakantie, dus de VakantiePas is
weer uitgedeeld in de klas. Hét paspoort voor
kinderen van 4 t/m 12 jaar, boordevol activiteiten met
korting.
De samenstelling van de VakantiePas was dit jaar
door de omstandigheden een enorme uitdaging. Een
aantal aanbieders van activiteiten slaan een jaartje
over maar we hebben ook een paar frisse nieuwe
activiteiten opgenomen. Van 18 juli t/m 30 augustus
kunnen kinderen met de VakantiePas dus ook deze
zomervakantie weer terecht bij o.a. musea,
restaurants, workshops, sportactiviteiten en
zwembaden. Ook is er weer een leuke winactie en met
drie stempels in de pas kunnen kinderen een gratis
ijsje halen.
Vrijheid. Dat is het
thema van dit jaar.
We
hebben
VakantiePassers
gevraagd wat Vrijheid
voor ze betekent.
Antwoorden als ’doen
waar je zelf zin in
hebt’, ‘vliegen als een
vogel’ en ‘de hele dag
leuke dingen doen’
hoorden we vaak. Dat
is te zien op de
voorkant en in de
VakantiePas, want tekeningen en collages van
VakantiePassers zijn gebruikt in de vormgeving.
Alle activiteiten staan ook op www.vakantiepas.nl.
Daar vindt u alles over eventuele wijzigingen, en extra
activiteiten die niet in de ‘papieren’ VakantiePas
staan.

Haringstraat
De gemeente heeft de afgelopen maanden de
Haringstraat ten hoogte van onze school afgesloten
bij het aan- en uit- gaan. Dit was vooral omdat er
volgens de Corona-regelgeving geen ouders op het
schoolplein mochten komen. Op deze manier kon u
veilig en op afstand uw kind weg brengen en halen.

De bewoners hadden en hebben geen moeite met de
onhandigheid rond hun eigen mobiliteit op die
momenten. Wat voor hen wel bezwaarlijk was, is het
gemak waarbij mensen soms tegen hun auto leunen,
peuken op de grond gooien en soms op hun bankjes
zitten. En dat begrijpen we wel. Dus….
Kunnen we met elkaar afspreken dat we die ruimte
bij auto’s en het stoepje van de bewoners vrij
houden? Wij als school vinden een goed contact met
de bewoners rond de school belangrijk. Die bewoners
werken ook mee met straatafsluitingen bij onze
festiviteiten en ze houden de school goed in de gaten
op momenten dat er niemand is. Alvast dank voor uw
medewerking!
Hoe de situatie is na de vakantie zal zijn is overigens
nog niet bekend.

De laatste week
De kinderen hebben afgelopen vrijdag even bij hun
nieuwe meester of juf in de groep gezeten.
Deze week de laatste lesjes en opruimen. Woensdag
ontvangt u het rapport met in groep 3-8 vooral tekst
over de bevindingen van meester of juf.
Vrijdagochtend is het de laatste schooldag. Om 12.00
uur gaan alle groepen uit.

Bericht van Afdeling Leerplicht Den Haag
Afgelopen maanden heeft de leerplicht niet
gehandhaafd op verzuim op thuisblijven vanwege
angst voor Corona.
Met ingang van het nieuwe schooljaar wordt er weer
regulier gehandhaafd door Leerplicht. Mocht
thuisblijven op grond voor ‘angst’ voor Corona zich
voordoen, dan is het kind verplicht thuis schoolwerk
te doen. In deze gevallen zal Afdeling Leerplicht ook
onderzoek doen, zo is aangekondigd.

Groep 8 naar het Voortgezet onderwijs
We zijn gewend om jaarlijks in mei de
eindtoetsresultaten met u te delen. Dit jaar is deze
landelijk niet afgenomen. De groep-8 adviezen zijn
gegeven op basis van de lvs-citotoetsen, de
drempeltoets (gr.8 oktober) en de prestaties in de
klas.
Hieronder
het plaatje
van
de
scholen
waar onze
kinderen
naar
toe
gaan. Een
plaatje wat
overeenkomt met het landelijk gemiddelde.

