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Algemeen
Beste ouders van de Vuurtoren,
In deze nieuwsbrief o.a. informatie over de stand van
zaken rond corona en over andere actualiteiten in en
om de school.

Corona-update
Nog altijd zijn er relatief veel kinderen
ziek. In totaal hebben afgelopen
maand ook 5 medewerkers corona
gehad. In een aantal gevallen heeft dat
geleid tot het thuiswerken van een groep.
Het is duidelijk dat corona niet weg is. Ook de griep
lijkt weer in het land te zijn. Het tekort aan
leerkrachten maakt dat dit alles helaas kan leiden tot
het thuis zitten van groepen. Des te meer reden om
de basisregels in stand te houden.
Voor de scholen blijven de volgende maatregelen:
• Basisregels: Handen wassen, in elleboog hoesten
en niezen, goed ventileren, geen handen
schudden, elkaar ruimte geven.
• Bij corona-gerelateerde klachten niet naar
school en advies een (zelf)test te doen.
• Bij positief testen, in isolatie
• Heeft u kind corona, dan kan hij/zij bij 24 uur
geen klachten na 5 dagen weer naar school.
• Zolang de overheid deze verstrekt ontvangen
kinderen van groep 6-8 wekelijks 2 zelftesten via
school
Wat wel en niet in school
Ouders kunnen de school in voor gesprekken of
bijzondere redenen. Groepen ouders alleen bij
bijzondere gelegenheden (bijv. afscheidsavond gr8).
Alle activiteiten voor kinderen gaan weer door:
schoolreis, Koningsdag, Musea-bezoek, schoolfoto,
bibliotheekbezoek ….. .

Continuïteit gymleerkracht
Wellicht heeft u van uw kind meegekregen dat er veel
wisselingen zijn wat betreft gymleerkracht op
donderdag en vrijdag. Deze sportleraren worden
ingezet via Halojobbing. Er was ziekte bij hen en ook

een minder goed functionerende sportdocent, die
steeds vervangen moest worden. Naar verwachting
zal er vanaf nu een meer stabiele bezetting zijn.
Donderdag meester Jonathan, vrijdag meester Mark.

Thuiswerk
Mocht het voorkomen dat uw kind vanwege ziekte
(corona?) of vanwege een zieke leerkracht thuis is,
dan is er altijd de mogelijkheid om via basispoort te
werken/leren in bijvoorbeeld rekentuin en taalzee.
Deze programma’s passen de opdrachten aan, aan
het niveau van uw kind. Hier gaat het vooral om
inslijping en oefening. Het mooie is dat de leerkracht
in het computerprogramma de voortgang kan zien….

Oekraïne de Inzameling
Afgelopen
week
hebben we een
inzameling
gehouden voor een
opvanglocatie in
Polen. Velen van u
hebben
gul
boodschappen
gebracht.
Dank
daarvoor!!
Ouder Irma, was er
die week voor
verzamelen
en
ordenen. Leerlingen van groep 8 hielpen juf Jessica
alles naar de auto te dragen. Daarna ging alles naar
de verzamelplaats en inmiddels is de vrachtwagen
onderweg naar Polen! 😊

Oekraïne Protestlied van de vuurtoren
Onder regie van meester Leon is er een schoolprotestlied gemaakt tegen de oorlog. Dat bleef niet
onopgemerkt: het kwam ook in de media:
DEN HAAG IN HET NIEUWS

https://www.rodi.nl/regio/denhaag/289868/basissch
ool-de-vuurtoren-in-protest-

kunnen de groepen 3/4, 5/6, 7/8 zich inschrijven voor
naschoolse sport. Hier alvast het overzicht voor april.
Periode april -Cursus
juli
Groep 1 - 2 Kom buiten spelen
Groep 3 - 4 transformers@work
Groep 5 - 6 Proefjes Experimenteren
Groep 7 - 8 Dammen

dag
di
di
wo
ma

tijd
14.50 -15.50
14.50 -15.50
12.35 - 13.35
14.50 -15.50

start
5-apr
5-apr
6-apr
4-apr

Groep 3, 4
Groep 5, 6
Groep 7, 8

wo 12.45-13.45
do 14.50 -15.50
vr 14.50 -15.50

6-apr
7-apr
8-apr

Sport 3-4 Gymleerkracht
Sport 5-6 Gymleerkracht
Sport 7-8 Gymleerkracht

En de Spaanse les is weer begonnen!!
Huiswerkbegeleiding (6-8) draait ook weer…

Musee- Speuren langs de vloedlijn
Deze week zijn groepen 1-2
naar Muzee gegaan om
‘langs de vloedlijn te
speuren’ Net als een Meeuw
lopen de kinderen als het
ware langs de vloedlijn en
ontmoeten zo één voor één
de bewoners van de zee en
het strand: schelpdieren,
vissen, krabben, kreeften, en
zelfs een haai.

Ook op basisschool De Vuurtoren in Scheveningen wordt er
over de oorlog in Oekraïne gesproken. Passend bij de
verschillende leeftijdsgroepen wordt het nieuws uitgelegd,
filmpjes gekeken, tekeningen gemaakt en staat er een
brievenbus waar kinderen vragen in kunnen stoppen. Ook is
er een PROTEST!-lied gemaakt. Elke groep zingt een woord
(kleuters), regel (onderbouw) of couplet (bovenbouw).

Poppentheater voor de jongsten

Vrijdag pannenkoekendag voor de kleuters

Alle activiteiten gaan weer door! Vrijdag was het
Kooman’s Poppentheater in de school voor een
voorstelling voor groep 1 en 2. De zaal was donker en
de kinderen volgenden geïnteresseerd het verhaal
van de grote, roze Parapluvogel Sumba.

Met dank ook
aan enkele
ouders
geurden het
afgelopen
vrijdag
heerlijk
in
school. En het
was natuurlijk
ook smullen!

Nieuwe naschoolse activiteiten vanaf april
In april start een periode van +10 weken activiteiten.
In de laatste maartweek ontvangt u een nieuwe
link om uw kind in te schrijven. Groepen kunnen
weer gemixt worden, dus er zijn steeds 2 groepen die
kunnen inschrijven voor een activiteit. Daarnaast

Kalender schooljaar 2021-2022
1 april
- Studiedag
11 april
- Schoolfotograaf
15 -18 april
- Paasdagen
22 april
- Koningsspelen
25/4 – 6/5
- Meivakantie
25 mei
- Margedag (geen lessen)
26/27 mei
- Hemelvaartdagen
2 juni
- Schoolreis
6 juni
- Pinksteren
23 juni
- Studiedag
27, 28 juni
- Oudergesprekken
8 juli
- Laatste schooldag middag vrijdag
11/7 – 21/8
- Zomervakantie

