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Algemeen

Protocol Corona op De Vuurtoren

Inmiddels zijn we alweer een paar weken op volle
toeren met de groep aan de slag. In grote lijnen
kunnen we door met het programma. We merken
binnen groepen wel grote verschillen vanwege de
afgelopen maanden. In deze nieuwsbrief meer
hierover.
Leuk te melden is dat op het moment dat alle
kinderen weer naar school kwamen, het nieuwe
speeltoestel gereed was.
U moet het doen met de Parro berichten, een glimp
bij de poort en de informatie van uw kind. In deze
nieuwsbrief wordt u een beetje bijgepraat. Overigens
dank voor uw medewerking wat betreft alle
voorschriften!
Wat het team betreft, kan ik meedelen dat we na de
vakantie door gaan met de huidige bezetting. De
groepsverdeling staat, vanwege een paar kleine
onzekerheden nog niet helemaal vast en hoort u dus
nog van ons.

Alle ouders hebben enkele weken een uitgebreid
protocol ontvangen over de Vuurtoren-afspraken
rond de opening van de scholen. Bestuur en school
volgen hierbij de landelijke richtlijnen. Het is niet
ondenkbaar dat deze situatie ook na de zomer voor
een groot deel blijft gelden. Wel is nu een
versoepeling voor kleuters met verkoudheidsverschijnselen: Als ze geen koorts hebben, mogen ze
wel naar school met neusverkoudheid.

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
Het is echt heel sneu voor groep 8 dat zij niet het
traditionele afscheid kunnen hebben dat dit leerjaar
ook zo bijzonder maakt. De school mag geen
activiteiten buiten school organiseren en ook geen
ouders in school toelaten. In overleg met kinderen en
ouders zijn er echter mooie ouderinitiatieven die niet
onder verantwoording van school vallen. De
afscheidsavond wordt een uitdaging om binnen de
regelgeving toch iets te kunnen delen met ouders.

Extra ondersteuning
Het thuisonderwijs kan, ondanks grote inzet van veel
ouders en kinderen, niet het resultaat hebben als bij
reguliere schoolgang. Het ene kind kan dit door
aanleg, motivatie of thuissituatie beter dan het
andere kind. De overheid komt scholen tegemoet.
Met een goed plan kunnen we subsidie aanvragen
voor extra begeleiding voor het deel van de leerlingen
die dit nodig hebben. Voorwaarde is wel dat die
begeleiding buiten het reguliere schoolprogramma
moet vallen. Dat betekent dus buiten schooltijd en
mogelijk op een paar momenten in de lesweek…
Voor leerlingen van groep 7 is versneld een
vakantieschool van één week gepland. Het
programma omvat 15 uur en wordt verzorgd door
Lyceo. Omdat deze leerlingen in het nieuwe leerjaar
al snel toetsen krijgen die mee tellen voor een advies
in februari past dit mooi. Gezien de belangstelling,
vinden de ouders dat ook. Heel fijn!
De komende weken gebruiken we voor een
inventarisatie van welke kinderen wat nodig hebben
voor begeleiding in de 2e ronde vanaf oktober.

Wijzer naar de toekomst

Over toetsen en methoden
Normaal nemen we in juni de 2e Cito-LVStoets van
het leerjaar af. We hebben besloten dat nu in
september te doen. Dit om de leerlingen de kans te
geven om weer in een leerritme te komen en de basis
te versterken. We houden met de resultaten straks
nog steeds rekening met een minder sterk resultaat.
We hebben dan wel meer informatie over de
onderwijsbehoeften van de kinderen en kunnen daar
dan op inzetten. De methodetoetsen worden wel
afgenomen in juni/juli. Deze geven aan in welke mate
de behandelde leerstof wordt beheerst.
Als eerder vermeld zullen er geen cijfers staan op het
rapport straks. Er wordt in tekst aangegeven waar uw
kind ongeveer staat.

Nieuwe methoden
We starten voor de groepen 3 t/m 7 met een nieuwe
versie van de rekenmethode PlusPunt4. Deze
methode is sterk vernieuwd en lijkt ook echt
verbeterd! In deze laatste
weken voor de vakantie
worden de kinderen al
voorbereid op de nieuwe
methode. Er worden
hierin nieuwe strategieën
gebruikt en ook meer
eisen gesteld aan de
basisautomatisering
(tafels, splitssommen,…. ) Voor de nieuwe groep 8 is
het niet handig om nu nog nieuwe strategieën aan te
leren.
In de groepen 5-8
zetten we volgend
schooljaar de nieuwe
methode Blits2 in. Dat
is o.a. informatieverwerking,
social
media, en studerend
lezen.
Aan dit programma
hangt ook een digitaal component.

Geleende Thuis Laptops graag inleveren!
In de thuisleertijd hebben we meer dan 40
laptop/tablets uitgeleend. Een deel hiervan hebben
we reeds terug ontvangen. GRAAG ONTVANGEN WE
ALLE LEEN-LAPTOPS/TABLETS RETOUR! We hebben
deze nodig voor in de groepen. Ik reken op u!

Onze conciërge Peter, neemt de laptops/tablets in
ontvangst, controleert de tablet en zal de
uitleenadministratie bijwerken.

RADIO De VUURTOREN
In de thuisleertijd en ook nog daarna, heeft onze
eigen Radio Vuurtoren wel 10 uitzendingen verzorgd.
De uitzending zijn te beluisteren via Youtube. Hier de
afleveringen voor de liefhebbers:
Afl 01: BREAKING news: https://www.youtube.com/watch?v=60APc...
Afl 02: ALARMschijf: https://www.youtube.com/watch?v=KsCCs...
Afl03: STOORzender: https://www.youtube.com/watch?v=aQC6X...
Afl 04: GEBROKEN ei: https://www.youtube.com/watch?v=3028r...
Afl 05: ZZZZzzzz: https://www.youtube.com/watch?v=1VgWP...
Afl 06: GALLERY-play: https://www.youtube.com/watch?v=n6WHm...
Afl 07: WONDEReik: https://www.youtube.com/watch?v=eJ7fx...
Afl 08: OPENeinde: https://www.youtube.com/watch?v=rFPSl...
Afl 09: DELETED scenes: https://www.youtube.com/watch?v=0FMe3...
Afl 10: BLOOPERS: https://www.youtube.com/watch?v=RvKrR...
BONUS: Radio Omroep Vuurtoren Greatest Hits
Deluxe: https://www.youtube.com/watch?v=zbP0a...
1 APRIL-grap: https://www.youtube.com/watch?v=wjxQ9...

Inmiddels is er ook een cd uitgebracht van het
populaire radioprogramma !

Nieuw Speeltoestel
Wij zijn allen zeer blij met het nieuwe speeltoestel.
De kinderen moesten wel even geduld hebben, met
als voordeel dat ze het toestel langzaam hebben zien
opbouwen en er steeds meer zin in kregen.
Na een eerste dag verkennen van het speeltoestel,
heeft meester Wouter in de 1e schoolplein-gymlessen
het toestel in zijn lessen verwerkt, zodat de
beweegmogelijkheden mooi geoefend konden
worden.
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De Coronatijd maakt dat we helaas geen feestelijke
opening met kinderen en ouders hebben kunnen
organiseren. Het spelplezier van de kinderen is er
gelukkig niet minder om!

Spelen op het plein
De nieuwe schoolpleinindeling geeft overzicht en
helpt de kinderen hun spel te spelen op geschikte
plekken:

Groot speeltoestel (klimmen, glijden, …); Rekstok,
Balspelzone (voetbal, handbal, trefbal); Zitklimvlonder rond de boom; Tafeltenniszone en zone
voor het lopen op stelten e.d.

Duikelrekken en Heel Vuurtoren Bakt….
Wat hebben deze met elkaar te maken? Vorig jaar
vlak voor de zomervakantie hebben leerlingen en
ouders taarten gebakken en gekocht. Dat heeft toen
het mooie bedrag van € 529,00 !! opgebracht. Voor
dat bedrag hebben we deze kleurrijke duikelrekken
voor op het plein gekocht. Zie foto onder

De overblijfvrijwilligers dragen tegenwoordig een
signaalhesje voor nog meer overzicht en
herkenbaarheid.

Van gr 3 t/m 8 speelt bij de tennis-tafel-tafel.
Met kleine en grote bal….

Wijzer naar de toekomst

Gymlessen
Het RIVM geeft nog altijd als richtlijn dat kinderen in
de zaal niet intensief mogen sporten onder
begeleiding. We hebben er voor gekozen de kinderen
wel intensief bezig te laten zijn, maar dan op het
vernieuwde schoolplein. En dat gaat opmerkelijk
goed.

Waarschijnlijk zal er vanaf juli wel weer intensief in de
zaal gesport mogen worden. U wordt hier tijdig over
geïnformeerd.

Mozaïek- slingerbank
De slingerbank die de balspelzone begrenst, gaat nog
met Scheveningse mozaïekbeelden bedekt worden.
Kinderen ontwerpen deze in september. In oktober
worden er matjes vol geplakt door leerlingen van de
bovenbouw. De leerlingen van de groep 8 van nu
hebben hun namen als herinnering al in mozaïek
gemaakt. Alle creaties worden in de herfstvakantie
door de kunstenaar op de betonnen banken geplakt.

