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Foto’s van Vuurtoren-thuisonderwijs op het raam.

Algemeen
Het zat er al een beetje aan te komen. En ja hoor op
zondag 15 april, werd bekend dat alle scholen per
direct voor 3 weken zouden sluiten.
Dat was voor iedereen even schakelen: Voor thuis en
school was de gedachte ‘hoe organiseer ik dit’?
Achter de schermen waren we intussen al wel bezig
met een Noodplan-Thuiswerk voor het geval…. Op de
maandagochtend 16 april in een teamvergadering
hebben we het plan doorgenomen, bijgesteld en
daarna is iedereen aan de slag gegaan. Het resultaat
heeft u op papier gekregen en ervaart u dagelijks.
In deze nieuwsbrief vooral geluiden uit het team, van
ouders en kinderen. En dat betekent een extra grote
nieuwsbrief !

Kalender 2019-2020

Thuisonderwijs en computers
In de lessen op school zetten we
tablets in daar waar het een
meerwaarde is. Maar thuis leren op
een computer…. Dat is voor
sommigen nieuw. En je moet thuis
maar voldoende laptops/tablets hebben?

Voor nu alleen de vakanties:
10 apr – 13 apr - Paasdagen
27 april – 8 mei - Meivakantie
20 mei – 22 mei - Studiedag/Hemelvaart
1 juni
- 2e pinksterdag
17 juli (middag!) – 31 aug - Zomervakantie 2020

Wat doen de juffen en meesters heel de week?
Dagelijks zijn er 4 tot 7 leerkrachten in school. De rest
werkt thuis achter de computer. Taken: Lessen bij
elkaar zoeken, (digitaal) overleggen met collega’s,
speuren op internet, soms iets opnemen,
leerplanning maken, taakbrief maken, contacten met
leerlingen/ouders, bekijken van vorderingen, …..

School leeg…….
Oke, maar kijk eens op de ramen!

In samenwerking met het
bestuur hebben we deze week
30 kinderen (en ouders) blij
kunnen maken met een tablet in
bruikleen. En voor wie er nog
een nodig heeft: We hebben er
nog een paar om uit te lenen…

Leerlingen groep 8 ingeschreven in het VO
Den Haag heeft een stedelijk systeem van inschrijving
van leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs. Iedere
groep 8-leerling maakt een lijstje van 5 scholen in
volgorde van voorkeur. Indien er teveel leerlingen op
de 1e-voorkeursschool zijn
aangemeld, wordt er geloot.
Afgelopen woensdag 25
maart
was
het
een
spannende dag..... Het was
fijn te zien dat op één leerling
na, iedereen geplaatst is op
de 1e voorkeursschool.
De Cito-eindtoets dit jaar gaat niet door. Leerlingen
die een hogere score behaald zouden hebben dan het
1e advies zouden kans hebben op een ‘hoger’ advies.
Hoewel zo’n toets best intensief is, zullen velen de
afgelasting niet fijn vinden.

Wijzer naar de toekomst

RADIO VUURTOREN - ALARMschijf
Heeft u met uw kind(eren) het nieuwe

van Team De Vuurtoren! Dank voor uw begeleiding
en fijne contacten!

Radiobericht al beluisterd?
De ALARMschijf is deze vrijdagmiddag weer
uitgebracht. Kom dat horen: muziek en

verslag uit ons schoolgebouw!!
Deel 1:
https://www.youtube.com/watch?v=b1EoWwSvmDI
Deel 2:
https://www.youtube.com/watch?v=U_rtNXAFvbA

Corona.

Hoe bespreek ik dit met mijn kind?

Kinderen hebben vragen en kunnen ook angstig zijn
vanwege alles wat ze meemaken rond het
coronavirus.

Als team danken wij u voor de waardering die
we mogen ontvangen over de verzorging van het
thuisleren. Natuurlijk: onderwijs is ons vak, maar het
is een uitdaging als je na 40 jaar voor de klas staan
ineens digitaal moet… Fijn dat we dit thuisonderwijs
als team samen vorm kunnen geven.

Hoelang het duurt, weten we niet. Wat we wel
weten is dat wij er zullen zijn voor u en uw kind!. Als
team staan we zij aan zij en zien kwaliteiten van
elkaar, waar we eerder geen weet van hadden. Alles
tezamen geeft het ons de energie om op deze manier
onderwijs te verzorgen voor uw kind!

Enqueteverzoek Passend onderwijs DenHaag

U ontvangt apart van de nieuwsbrief nog twee
documenten met 1. Een soort prentenboek met uitleg
over het Coronavirus. (zie hieronder)

Beste ouder/verzorger, Graag wil ik u vragen om mee te
werken aan een onderzoek en daarvoor een (korte) online
enquête in te vullen. U heeft als ouder of verzorger een
belangrijke rol als het gaat om passend onderwijs. Daarom
willen we graag van u weten wat u vindt van passend
onderwijs. Uw mening is belangrijk voor het verbeteren
van passend onderwijs in de regio Haaglanden en dus voor
uw kind. Het invullen van de online enquête kost vijf tot
tien minuten en u zou ons er echt mee helpen! Uw
antwoorden zijn volstrekt vertrouwelijk. Niemand (dus ook
niemand op school) krijgt inzage in uw antwoorden. U kunt
dus echt zeggen wat u vindt. Als u vragen hebt, kunt u
terecht bij Eric Elphick van het bureau DUO
Onderwijsonderzoek
&
Advies:
e.elphick@duoonderwijsonderzoek.nl of 030 – 2631080.

Daarnaast 2. Informatie over hoe je met je kind over
het Coronavirus kunt praten.

De
link
naar
de
online
enquête
is
https://duomarketresearch.su.datacoll.net/nq.cfm?q=147
1F104- DB6F-44B7-8F80-A7F449812E27

COMPLIMENTEN
Lieve kinderen, wat zijn jullie goed bezig! Iedere
schooldag weer aan de slag met opdrachten, maar
ook: liedjes, pauze, vervelen, spelletjes, bewegen, …..
Goed gedaan, ga zo door. Voor sommigen: wel
concentreren he. Voor anderen: rustig aan, even
pauze! Verveel je je? Ga LEZEN. Altijd goed!

En dan de mama’s, papa’s en ….. : Applaus! Een
nieuwe taak op uw schouders: Thuisleren voor uw
kind(eren) organiseren en begeleiden. En dat naast
uw andere taken. Kinderen ook met vragen. De
Coronawereld die ruw de huiskamer binnenkomt en
een batterij aan parroberichten van school. Petje af

BELANGRIJKE MEDEDELING VOOR LEERLINGEN
Jullie weten: Juffen en meesters controleren het
leren van de kinderen op de leersites, via mail en
door telefonisch contact. Daar komt nog iets bij:
WOENSDAG moeten ALLE leerlingen hun
schoolwerk tegen het raam plakken!!
Op die woensdag komen nl. alle juffen
en meesters op hun fiets langs om
vanaf de straat het werk te bekijken!
We hebben hier speciale lange rode en groene
uitwasbare stiften voor aangeschaft. Ook maken
we gebruik van verrekijkers en maken foto’s van
het werk. Zorg dat het hangt en dat het netjes is.

Stevinstraat 65E
2587 EB Den Haag
070-3540031
www.cbsdevuurtoren.nl

NIEUWSBRIEF
Speciale editie
27 Maart 2020

Groep 1
Wat fijn om te zien hoe hard er gewerkt wordt bij de
kinderen uit groep 1. Het is mooi om te zien dat de
groep leuke ochtendfilmpjes naar elkaar sturen. De
kinderen wensen elkaar een fijne dag toe en hopen
elkaar snel weer te zien! De
juf wordt vaak op de hoogte
gesteld door al die leuke
foto’s en filmpjes. Afgelopen
maandag heeft de juf een
belronde gedaan en af en
toe ook gesproken met de
leerling. Wat fijn om te
horen dat de leerlingen het
werk erg leuk vinden en er
graag mee aan de slag
willen. Lieve kinderen, maar ook de ouders die het zo
fantastisch doen thuis, houd de moed erin en denk
aan uw gezondheid! Veel leerplezier! Juf Ashani
Gopie.

Groep 5
Wat zijn de kinderen van groep 5 hard aan het werk.
De juf kan ze op de computer volgen en er wordt echt
hard gewerkt in rekentuin en taalzee.
Wat helemaal leuk is ,is dat de juf veel reacties krijgt
op haar spraakopnames die ze elke dag probeert te
sturen. Zo krijgt ze hele leuke foto’s van kinderen die
aan het werk zijn, maar ook filmpjes van kinderen die
de les van meester Yorick mee doen en filmpjes en
foto’s met een lief berichtje naar de juf.

Dat doet me echt heel goed! Ik ben onwijs trots op
jullie toppers! Maar we mogen zeker ook niet de lieve
ouders van groep 5 vergeten! Jullie zijn ook heel goed
bezig om de kinderen te helpen!
Ga zo door kanjers!

Groep 2
Na het ontbijt gaan
de
(meeste 😊)
kleuters aan de slag
met
Rekentuin,
TaalZee, Gynzy en
hun
werkboekje.
Mama's en papa's
worden juffen en
meesters en worden
soms
ook
zo
aangesproken! Dat
wij trots zijn op alle
kleuters staat als
een paal boven
water ❤️

Groep 6
Groep 6: Er wordt goed gewerkt door alle leerlingen.
De ouders zijn betrokken bij het werk, en sommige
leerlingen
sturen
aan juf Esther,
meester Yorick en
meester Leon ook
foto’s
en
printscreenshots
van hun werk. Elke
ochtend worden de
kinderen uit bed
gebeld met een kort radiofragmentje en als toetje
worden ze verwend met hun nieuwe taakbrief. Als
extra kers op de taart verzorgt meester Yorick één
keer per week een online les: De eerste les staat hier:
https://www.youtube.com/watch?v=KMgIMoHPQz
w&t=129s

Wijzer naar de toekomst

Groep 3
Mariam uit groep 3 zit aan tafel met
haar twee broers. (Zie grote foto bij
groep 7). En wat luisteren ze goed naar
juf mama. Als ze klaar zijn met het
thuiswerk mogen ze fijn even spelen.
Lisa uit groep
3 heeft de juf
een berichtje
gestuurd dat
ze goed bezig
is met haar
schoolwerk.
En
daarbij
natuurlijk een
leuke foto.

Ook Donny uit groep 3
is goed bezig!

mailen, berichten sturen via Parro........het is allemaal
goed! Veel liefs van juf Esther en juf Marianne

Groep 4
De afgelopen 2 weken heeft groep 4 hard gewerkt
aan de opdrachten van het taakbriefje. Ze maakten
de werkbladen en werkten in Rekentuin en Taalzee
op de computer. Er was ook nog genoeg tijd voor het
maken van een tekening voor de oudere mensen in
de tehuizen, of het doen van bewegen op muziek en
het
worden
voorgelezen
uit
boeken
op
de
computer.
En iedereen werd
thuis goed op weg
geholpen. Dana is hier
een voorbeeld van.
Alle kinderen hebben
goed
hun
best
gedaan. De juffen zijn
trots op jullie, wij
vinden jullie toppers.

Groep 8

Groep 7
Nieuws uit groep 7. Twee weken geleden sloten de
deuren van de school en werd het stil in CBS De
Vuurtoren. Het werd dus ook stil in het lokaal van
groep 7. Alle kinderen bleven thuis en moesten daar
aan de slag met het opgegeven thuiswerk. In het
begin was het allemaal een beetje vreemd en
ontvingen de juffen allerlei vragen. Logisch, want wat
een omschakeling! We
moesten er allemaal aan
wennen.
Gedurende
deze
weken
werd
zichtbaar hoe goed de
kinderen (en natuurlijk
ook de ouders) het
doen!
Tijdens
de
telefoongesprekken
hebben we gehoord hoe
serieus de kinderen
bezig zijn! Wij, juf Esther
en juf Marianne, zijn echt heel erg trots op jullie,
lieverds!! Ook de kinderen die af en toe op school zijn
om te werken doen het heel goed! Complimenten! Zo
gaan we met elkaar door in de komende tijd. Heel
veel succes allemaal en we houden contact! Bellen, e-

Juf Lorienne Brown: Ik ben heel trots op mijn groep
hoe zij héél ijverig bezig zijn met hun thuiswerk. Ik
belde een aantal kinderen op en het kwam soms niet
goed uit want zij waren met hun werk bezig. Ééntje
was zelf bezig met het opnemen van zijn
boekbespreking. Stel je vóór ik was aan het storen🥴.
Geweldig, ga zo door mijn groep 8 ik ben trots op
jullie 🏆

Tot slot
Donderdag 2 april hebben
we weer papieren thuiswerk
voor
(eventueel)
de
we(e)k(en) erna.
Iedereen veel gezondheid
en succes met alles!!
Team De Vuurtoren.
Luister naar ALARMschijf op Radio De
Vuurtoren Deel 1 en 2:
https://www.youtube.com/watch?v=b1EoWwSvmDI
https://www.youtube.com/watch?v=U_rtNXAFvbA

Vergeet niet om woensdag al je
thuiswerk tegen de ramen plakken!!

