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Algemeen
Beste ouder of verzorger,
Het is een bijzonder jaar.. Half Nederland in
lockdown, maar de kinderen gaan en kunnen nog
naar school. Met alle maatregelen is er wel wat franje
van af, hoewel kinderen er in de klas weinig van
zullen merken. We denken al na over hoe we Sint en
Kerst kunnen gaan vormgeven.
De laatste ontwikkelingen rond het virus zijn
natuurlijk zorgelijk. Besmettingen komen dichtbij.
Dat leest u hieronder. Graag aandacht hiervoor. We
merken dat ouders er wisselend in staan. Als school
nemen we Corona zeer serieus en volgen de
richtlijnen van RIVM, GGD en bestuur. Ondertussen
wordt van ons gevraagd het onderwijs vorm te geven
binnen de mogelijkheden. Dat blijven we dus doen.

Coronaprotocol De Vuurtoren
Hier de belangrijkste regels nog een keer.
 Geen ouders in school. Op het plein alleen bij
aan- en uitgaan aan de Poortzijde van het plein.
 De landelijke RIVM-richtlijnen gelden in de
school qua hygiëne. Hiervoor zijn ook de
middelen in gebruik.
 Volwassenen in school houden onderling
afstand en waar kan, zoveel mogelijk ook bij
kinderen.
 Op school ventileren we zoveel mogelijk. Wilt u
uw kind voldoende warm gekleed naar school
laten gaan?
Fijn te merken dat ouders gehoor geven aan de
geldende richtlijnen  !

Over besmettingen in school
Statistisch gezien zijn er op iedere school in Den
Haag meerdere positief geteste personen.
Op dit moment is juf Ellen de Jager thuis vanwege
Covid-19. De ouders van groep 3 zijn via Parro
ingelicht. Juf van der Geest is thuis in quarantaine,
daar zij nog nauw contact met haar heeft gehad. Het
feit dat we donderdag een studiedag hadden en juf
Ellen vrijdag niet werkt, maakt dat verder
contactonderzoek door GGD in de groep niet
waarschijnlijk is. Leerkrachten met verkoudheidsverschijnselen blijven thuis. Ook wanneer
gezinsleden verdachte symptomen hebben.
Ondertussen zijn de nodige teamleden al wel getest.
De voorrangsregeling voor leerkrachten werkt
overigens niet. Meestal duurt het drie dagen.
Mochten er mensen in school besmet raken, hebben
we direct contact met bestuur en GGD en volgen dan
de richtlijnen. Ouders worden geïnformeerd.

Corona-ziek-quarantaine in het gezin?
Zie bijlage Coronawijzer.
In het kort:
 Kind of iemand in het gezin heeft Coronaklachten
(koorts, benauwdheid, vaker hoesten, verlies
reuk/smaak)? Kind blijft thuis.
 Let op: Indien een gezinslid Corona heeft gehad
en is dan 24 uur klachtenvrij…dan blijft uw kind
nog 10 dagen thuis!
 Kind met Corona blijft minimaal 7 dagen thuis en
kan na 24 uur zonder klachten weer naar school.

Kalender 2020-2021
Studiedagen nog onder klein voorbehoud

14 september - Startgesprekken, geen lessen
15 september - Prinsjesdag, geen school
8 oktober
- Studiedag, geen lessen
19 okt – 23 okt - Herfstvakantie
6 november - Nationaal schoolontbijt
13 november - Rapport mee
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
29 mrt
- Schoolfotograaf
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

Wijzer naar de toekomst

Extra ondersteuning

Mozaieken

Eerder heb ik u bericht over de extra ondersteuning
in groep 8. Ook voor de groepen 3 t/m 7 is er extra
hulp. Zo is juf Erica van Dam op de maandagen in de
groepen 3, 4, 5 extra in de groep vooral bij de
rekenles. Daarnaast heeft zij die dag ook nog enkele
kinderen apart in de begeleiding. Voorlopig op
dinsdagochtend werkt meester Leon Koorevaar met
groepjes kinderen uit groep 5, 6 en 7. Op
vrijdagmiddag zijn er ook nog begeleidingsmomenten door juf Erica van Dam en juf
PhuongNam Huynh.

Kinderen van groep 6 t/m 8 hebben ontwerpen
gemaakt voor het mozaiek kunstwerk op de betonnen
bank op het plein. Een deel van groep 6 is al aan het
Mozaieken geweest. En dat deden ze heel goed. Zie
onder. Benieuwd of dat groep 7 en 8 ook gaat lukken.

Privacy instellingen via Parro (herhaling)
Parro is gekoppeld aan ons administratiesysteem
Parnassys. Sinds dit jaar is het mogelijk om zelf de
privacy-instellingen mbt tot beeldmateriaal aan te
passen via Parro. Deze instellingen staan nu volgens
uw opgaven van vorig jaar.
 Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'.
 Tik op Privacy-voorkeuren.
 Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de
stipjes op het potloodje er achter. Dan verschijnt
onderstaand beeld.

https://support.parro.com/hc/nl/articles/3600054410
71-Parro-in-actie-Privacyvoorkeuren-registeren-door-ouders
Het spreekt voor zich dat we alleen
leuke en fatsoenlijke foto’s gebruiken
voor nieuwsbrief, website en parro.
Voor deelname aan een extern onderzoek, zullen wij
altijd apart toestemming vragen.
Mocht u geen wijzigingen aanbrengen houden we uw
voorkeuren zoals u deze eerder op papier heeft
aangeleverd.

Kinderboekenweek
Natuurlijk doen we ook aan de kinderboekenweek.
Helaas minder uitbundig dan andere jaren, maar de
kans om kinderen aan het lezen te krijgen pakken we
graag. Wellicht heeft u van uw kind of juf/meester
hier iets over gehoord.

Van: Lotte Aquilera

Kinderfysiotherapie
Op woensdagochtend ben ik als kinderfysiotherapeut
aanwezig op CBS de Vuurtoren. Ervaart uw kind
problemen in de motoriek of signaleert de docent
moeite met motorische taken, dan kunt u vrijblijvend
contact met mij opnemen voor advies of om een
intake en onderzoek in te plannen. Motorische
problemen kunnen voorkomen bij het schrijven,
penvatting, knutselen of bij het buiten spelen, gym en
andere activiteiten. Het onderzoek zal op de praktijk
aan de Badhuisweg uitgevoerd worden, maar de
behandelingen kunnen op school, tijdens schooltijd,
plaatsvinden. Tijdens de behandelingen wordt de 1,5
meter en hygiëne zo veel mogelijk gewaarborgd.
Betreft vergoeding van de behandelingen: u bent de
eerste 18 behandelingen verzekerd vanuit uw
basispakket. Bent u aanvullend verzekerd dan komen
die aantal behandelingen er nog bovenop.
Mocht uw kind gebaat zijn bij hulp en/of extra
ondersteuning van de motoriek dan hoor ik graag van u!

lotte@kinderfysiobp.nl of 0624813288 (telefonisch
of whats-app)
Vriendelijke groet, Lotte Aguilera,
Kinderfysiotherapeut MSc.

Vragenlijst naschoolse activiteiten
Binnenkort ontvangt u een enquête met opties voor
extra activiteiten na schooltijd. Zo denken we
bijvoorbeeld aan een schaakclubje. Maar is hier vraag
naar? Of techniek…. Graag dan uw input! Uiteraard
blijft het extra sportuurtje doorlopen.

Fijne, knusse vakantie en blijf gezond!

