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Algemeen
Beste ouder of verzorger. De scholen gaan weer
beginnen! De kinderen hebben er vast veel zin in. En
wij zijn er klaar voor. Vanwege de Coronaregelgeving zijn er nog de nodige mitsen en maren.
In deze brief meer hierover.
Helaas zijn ouders nog niet toegestaan in de school.
Ik doe een beroep op ouder en leerkracht om, onder
andere m.b.v. Parro, een open communicatie te
onderhouden.

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

De eerste schooldag 31 augustus
Maandag 31 augustus gaan de schooldeuren weer
open! De kinderen hebben voor de vakantie al kennis
gemaakt met de nieuwe juf of meester en weten ook
in welk lokaal ze komen. Dat betekent dat de
kinderen bij binnenkomst maandag hun lokaal vast
weten te vinden. Anders worden zij wel geholpen
door de medewerkers die op strategische plekken
staan.

Extra spannend is het natuurlijk voor onze jongsten.
Daar ouders nog altijd niet in school mogen komen,
worden de leerlingen van groep 1, 2 en 3 buiten
opgevangen door hun juf. Groep 3 bij de
tafeltennistafel, groepen 1 en 2 op het bordes aan de
kleuterzijde. De groepen gaan dan om 8.30 uur
samen met de juf naar binnen. Daar kunnen de
kinderen hun jas aan hun nieuw kapstokhaakje
hangen en vervolgens naar hun klaarstaande stoeltje
gaan.
We snappen overigens best dat u als ouder dan nog
even van buiten door het raam kijkt en naar uw kind
zwaait.

Coronaprotocol De Vuurtoren
Bij deze nieuwsbrief krijgt u ook een aangepast
organisatieoverzicht van hoe we omgaan met de
Coronaproblematiek op school. De afspraken hierin
zijn op basis van wat de school krijgt voorgeschreven
Een paar onderdelen uitgelicht:
Verjaardagen. We willen natuurlijk de verjaardagen
met kinderen vieren. We staan weer toe dat kinderen
uitdelen. Het liefst verpakt en gezond. Nog even niet
de school door, dus alleen in de eigen groep.
Ouders mogen nog niet in school en op het plein. We
hebben een breng- en haalzone op het plein. Dit
vanwege ons afgeschermde plein, waardoor er
minder zicht is op uw kind.
Met SCOH is besproken dat we onder voorwaarden
soms wel ouders in school toelaten. Dat kan
bijvoorbeeld als er grote zorg is om het kind of
bijvoorbeeld voor een intake van een nieuwe leerling.

Wijzer naar de toekomst

Ventilatie
Via het nieuws is meer aandacht voor verspreiding
van virusdeeltjes via de lucht. Wij zijn al gewend om
goed te ventileren. Onze basisventilatie-installatie
voldoet aan het bouwbesluit uit die tijd. Op de eerste
verdieping zijn daarna in het kader van een subsidieactie, extra units geplaatst, die gekoppeld zijn aan
CO2 meters. De komende tijd zal er nadere inspectie
en metingen zijn voor meer duidelijkheid en
mogelijke aanpassingen. Daarnaast zal er in de
praktijd veel gebruik gemaakt worden van
natuurlijke ventilatie (rooster, raam, deur).

voordoen, dan is het kind verplicht thuis schoolwerk
te doen. In deze gevallen zal Afdeling Leerplicht ook
onderzoek doen, zo is aangekondigd.

Schoolgebouw
Afgelopen zomermaanden zijn er nogal wat
werkzaamheden geweest in en om het gebouw:
Eerstens hebben
ouders Sjoerd en Irma
de school opgeleukt
met grote kleurrijke
afbeeldingen.

Extra ondersteuning

Zie hiernaast.

Als eerder vermeld, is (en wordt) er subsidie
aangevraagd voor extra ondersteuning vanwege de
achterstanden, opgelopen in de Coronaperiode.
Bedoeld voor 10-20% van de leerlingen.

Het zijn vooral kindfiguren en
schoolsymbolen.

Vanaf oktober zal er extra inzet zijn voor de overige
leerlingen die het ’t hardst nodig hebben (10-20%). In
deze weken zijn er onderzoekjes gedaan om te kijken
wie hiervoor in beeld zijn. In de praktijk zullen dit 4-5
kinderen per groep zijn.
Groep 8 heeft met succes een weekje zomerschool
gehad, waarbij zij beter voorbereid hun laatste jaar in
gaan. Hier komt overigens nog een vervolg op.

Er is een nieuw brandmeldsysteem aangelegd in
school, volgens de nieuwste vereisten.
De buitendorpels onder de ramen zijn gereinigd en
geschilderd.
De pleindoorkijkjes in de muren bij de poortdeuren
zijn nu netjes afgewerkt.
Er zijn buiten zonnenscreens geplaatst aan de
zuidoost en zuidwestzijde. Een lang gekoesterde
wens. Dat zal gaan schelen.

Afsluiting Haringstraat bij aan- en uitgaan

Informatiedeling

De gemeente heeft aangegeven de Haringstraat in
de komende tijd weer te willen afsluiten voor
verkeer. Het gaat dan om de tijd dat de school aan en
uit gaat. Dit zorgt voor veiligheid voor ouders en
kinderen in de straat op die momenten.
De pleinpoort is rond aan en uitgaan geopend,
waarbij er op het plein een afgezet Kiss en Walk
gebied is voor het wegbrengen van de jongsten.
De Haringstraat wordt terecht ruim gebruikt door
brengers en halers. Feit is dat we ook te maken
hebben met bewoners. In de vorige nieuwsbrief had
ik al een oproep gedaan om respect te hebben voor
de ruimte bij hun huizen en hun bezittingen (bankjes,
bloembakken, auto’s, …). Bij deze nogmaals de
oproep. Alvast dank!

Bericht van Afdeling Leerplicht Den Haag
Afgelopen maanden heeft de leerplicht niet
gehandhaafd op verzuim op thuisblijven vanwege
angst voor Corona.
Met ingang van het nieuwe schooljaar wordt er weer
regulier gehandhaafd door Leerplicht. Mocht
thuisblijven op grond voor ‘angst’ voor Corona zich

De school communiceert vooral via Parro met de
ouders. De website is een algemene informatiesite.
Hierop vindt u overigens de nieuwe schoolgids en
bijvoorbeeld ook de nieuwsbrieven.

Startgesprekken
Op maandag 14 september, de dag voor
Prinsjesdag, hebben we startgesprekken. In het
verleden nodigden we u en uw kind op school uit voor
een gesprekje om elkaar te leren kennen en om
verwachtingen te spreken. Een goed begin is….
Vanwege Corona zullen we de startgesprekken via
videobellen doen. Wij gebruiken hier TEAMS voor.
Eerst ontvangt u een week voor tijd een Parrouitnodiging om een tijd te kiezen. Later ontvangt u
een
uitnodiging
om contact te
maken met
TEAMS om zo
samen met
uw kind een
gesprekje te
hebben met
juf
of
meester.

