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Algemeen
Bij deze ontvangt u een extra nieuwsbrief in maart
om nog een paar onderwerpen te delen. Bijvoorbeeld
de herinnering van de komst van de schoolfotograaf
op maandag de 29e .

Continurooster voortgezet
Uitgangspunt van het instellen van een
continurooster, waarbij de kinderen een kwartier
eten en een half uur ‘buiten’ spelen, was om zo min
mogelijk beweging in en om de school te hebben. Dit
om kans op besmettingen te verkleinen. Na een
tussentijdse evaluatie willen we het continurooster
graag voortzetten tot in elk geval de meivakantie.

Schoolfotograaf
Op maandag 29 maart komt de schoolfotograaf op
school. We denken dat we dit behoorlijk veilig
kunnen organiseren. De fotografen blijven vooral in
de gymzaal, waar de foto’s genomen worden, en
blijven op voldoende afstand in deze grote goed
geventileerde ruimte.
De foto’s worden genomen door ‘Nieuweschoolfoto’,
dezelfde als de vorige keer. Er zijn individuele foto’s,
groepsfoto’s en broertje-zusjefoto’s (alleen van
kinderen die op de Vuurtoren zitten).

Alle kinderen blijven dus over. We zien bij het eten
hier en daar best gezonde lunchpakketjes, maar hier
toch nog een oproep aan ouders om vooral gezond
eten en drinken mee te geven: brood, fruit, groente,
water, noten. Laat u zich inspireren door de schijf van
vijf 😊
https://youtu.be/2pKJJPBLn-0

De huidige groepsfoto’s, zoals die aan de wand
hangen vragen om vervanging…..

Vriendelijk verzoek…
In een tijd waarin er geen ouders in de school mogen
komen is het prima dat ouders
na het brengen nog even door
het raam kijken of hun kind
goed binnen zijn gekomen. Dit
geldt natuurlijk vooral in de
onderbouw.
We vragen u echter wel vriendelijk om kort daarna de
groep rustig, zonder afleiding, de les te laten starten.

Maandag 29 maart is na het weekend dat
de klok een uur vooruit is gezet, dus op
tijd het bed uit 😉.

Kalender 2020-2021
29 mrt
1 april
13 en 15 april
2 apr – 5 apr

Wijzer naar de toekomst

- Schoolfotograaf
- Studiedag, geen lessen
- Oudergesprekken
- Pasen

26 apr – 7 mei - Meivakantie
13 – 14 mei
- Hemelvaart
24 mei
- Pinksteren
1-2 juni
- Studiedagen, geen les
5,6 juni
- Oudergesprekken
19 juli – 27 aug - Zomervakantie

Rapport en oudergesprek
Op vrijdag 9 april ontvangt u het voorjaarsrapport.
De groepen 1 en 2 hebben een KIJK-rapportage met
ook tekst. Vanaf groep 3 is er een geschreven rapport
om een meer genuanceerd beeld te geven over de
voortgang van uw kind in deze ‘coronatijd’.
Daarnaast wordt er een uitdraai van de Citoresultaten bijgevoegd met ook de ontwikkelingslijn.

Afgelopen weken hebben zich weer meerdere
collega’s zich laten testen bij klachten, en gelukkig
steeds met een negatieve testuitslag.

Paasviering
Ook dit jaar laten we het Paasfeest niet ongemerkt
voorbij gaan. We vieren dat op woensdag 31 maart.
Van de leerkracht heeft u waarschijnlijk al een
verzoekje gehad voor het meegeven van eten voor
het Paasontbijt. Naast dit paasontbijt is er die

ochtend ruimte voor creatief bezig zijn met het
Paasthema. Het Paasthema in onze methode ‘Kind
op maandag (KOM) is: Het wordt licht.

Actie nieuwe reddingsboot
Als Scheveningse school met De Vuurtoren als naam
en met ouders als vrijwillige redders, plaatsen we
graag onderstaande oproep:
Toen het surfdrama zich vorig jaar op Scheveningen
afspeelde, bleek hoe sterk en onvoorspelbaar de zee
kan zijn. Onder zeer gevaarvolle omstandigheden
trotseerden de Scheveningse redders de woeste zee
met hun zes meter kleine, eenmotorige reddingboot
Beluga. Bedolven onder vier meter hoge golven
dachten de redders meermalen: “We kapseizen!”
Tussen die golven, op een paar meter van de
betonblokken van het havenhoofd, wisten zij met de
Beluga de enige overlevende te redden.
De Beluga is inmiddels 30 jaar oud en moet worden
vervangen……
De oudergesprekken via TEAMS zijn op 13 en 15 april

Over besmettingen in school
In iedere nieuwsbrief houden we u,
met inachtneming van de privacywetgeving, op de hoogte van
eventuele besmettingen.
Er zijn deze weken nog altijd
relatief meer kinderen afwezig. Op
het moment is dat gemiddeld 2 per groep. Ouders
geven ook gehoor aan de oproep kinderen met een
‘snottebel’ thuis te houden. Dat waarderen we zeer.

Wilt u bijdragen aan de veiligheid van onze
redders? Of een eerbetoon brengen aan Jaap Pronk,
aan wie de KNRM zo veel dank verschuldigd is? Doe
dan op deze pagina een financiële bijdrage. De eerste
€ 50.000,- aan donaties zal automatisch worden
verdubbeld door Goede Doelen Stichting Nh1816.
https://scheveningen.samenvoorknrm.nl/project/nie
uwe-reddingboot-inclusief-bootlift
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