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NIEUWSBRIEF
20 september 2017

Nieuwsbrief
Bij deze ontvangt u de eerste nieuwsbrief van de
Vuurtoren. Deze nieuwsbrief mag u iedere maand
verwachten. Zo willen we u zo goed mogelijk op de
hoogte houden van waar we op school mee bezig zijn.

Nieuwe directeur
Via de website had ik me al voorgesteld: Jan
Groeneveld, sinds 1 augustus directeur van De
Vuurtoren. Na vele jaren in Rotterdam gewerkt te
hebben ervaar ik Scheveningen als een prettige
nieuwe uitdaging. In partnerschap met u als ouder
werk ik met het team graag aan een positieve en
eigentijdse school voor uw kind. Ik hou u graag op de
hoogte! Tot ziens, Jan Groeneveld

Goed van start
De kinderen en leerkrachten zijn in hun groepen dit
jaar goed gestart! Dat is wat
we zien en wat we horen. In
alle groepen zijn in de eerste
weken
groepsvormende
activiteiten gedaan. Dat is
belangrijk voor de sfeer in de
groep. Een goede omgang met
elkaar zorgt er voor dat kinderen zich veilig voelen.
Daarnaast komen zij dan ook beter tot leren!

Extra activiteiten
Ook dit jaar zijn er weer extra activiteiten na
schooltijd. Koken, chemie en sportonderdelen.
Informatie hierover ontvangt u via extra brieven.

Ouderbetrokkenheid
Voor uw kind is het van groot belang dat er een goede
afstemming is tussen kind – ouder – school. Dat
vraagt een goede communicatie. Via MijnSchoolInfo
ontvangt u de maandelijkse
nieuwsbrief
en
andere
mededelingen. Op de website
worden actualiteiten en thema’s
getoond.
U
heeft
uw
‘MijnSchoolInfo’
toch
ook
geactiveerd? Mocht u de activeringscode kwijt zijn,
kunt u deze bij juf Brand opnieuw verkrijgen.

Scholen vragen actieve ondersteuning van de ouders.
We vertrouwen ook dit jaar weer op enthousiaste en
betrokken ouders. Verschillend activiteiten zijn al in
voorbereiding. Om de participatie zo breed mogelijk
te laten zijn gaan we een ouderraad vormen. Om dit
zo transparant mogelijk vorm te geven laten we ons
hierin begeleiden door professionals op dat gebied.
We hopen u hier volgende maand meer over te
berichten.
Iedere groep vraagt klassenouders. Fijn dat we weer
op veel ouders kunnen rekenen! In enkele groepen
zijn er overigens nog vacatures…

Onderwijsstaking 5 oktober
Vorige week bent u in een brief van het bestuur
geïnformeerd over de onderwijsstaking van 5
oktober. Er is toegezegd dat we ons best zullen doen
opvang te regelen voor kinderen van wie de ouders
zelf niets kunnen organiseren. Wilt u uiterlijk 29
september via de mail (vuurtoren@scoh.nl) kenbaar
maken of u hier voor in aanmerking wilt komen?

Schoolontwikkeling
De kinderen verdienen goed onderwijs. Dat is onze
motor om voortdurend aan onze onderwijskwaliteit
te werken. Afgelopen winter zijn we gestart met het
traject ‘Leer Bewust’, een onderwijsbenadering
geënt op het internationale ‘Assessment voor
learning’ waarbij
de
lessen
maximaal worden
afgestemd op de
individuele
leerbehoeften
van de kinderen.
De
leerlingen
worden
deelgenoot
gemaakt van de
leerdoelen en zijn
zich bewust van de succescriteria die hen helpt in het
eigen leren.
In de groepen 1 en 2 ligt naast het ‘Leer Bewust’ de
aandacht op het spelend ontwikkelen, mede aan de

hand van thema’s. Ook hier worden we begeleid,
samen met de leidsters van de peutergroepen.

Vrijwillige ouderbijdrage
Ja, de ouderbijdrage is vrijwillig. Toch doen we een
serieus beroep op een ieder om de bijdrage te
voldoen. Veel ouders hebben de bijdrage al voldaan.
Dank daar voor! Van de inkomsten worden o.a. de
activiteiten rond festiviteiten betaald.
Bedrag: € 37,50 per kind. NL32 ABNA 0593124138
Kalender
21-22 sept
28 september
4 oktober
5 oktober
16-20 oktober

- Drempeltoetsen groep 8
- Schoolfotograaf
- Kinderboekenweek
- Onderwijsstaking
- Herfstvakantie

Mijn School Info
Om goed bereikbaar te zijn is het van belang dat wij
als
school
beschikken
over
uw
juiste
contactgegevens: adres, e-mail en telefoonnummer.
In MijnSchoolInfo kunt u deze zelf aanpassen.

