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Algemeen

Protocol Corona op De Vuurtoren

Beste ouder of verzorger. De laatste twee weken van
het schooljaar komen er aan. In deze nieuwsbrief
delen we informatie over de afronding van het
schooljaar

Landelijk zijn er een aantal verruimingen in het
protocol. Het bestuur heeft besloten om voor alle
duidelijkheid het juni-protocol te handhaven tot de
vakantie. De richtlijnen zijn u bekend.

Kalender 2020-2021

Voor alle helderheid: Is er iemand met (vermoeden
van) Corona in het gezin, dan blijft het kind thuis.
Leerlingen vanaf groep 3 moeten met
verkoudheidsverschijnselen met koorts/verhoging
thuis blijven.

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

Groep 8, afscheid
Binnen en op de grenzen van de protocollen hebben
we gezocht naar een maximaal afscheid voor groep 8
met, in onze ogen, verdedigbare overschrijding.
Enkele activiteiten worden buiten schooltijd en onder
verantwoordelijkheid van ouders georganiseerd,
bijvoorbeeld: Bowling en eindfeest in Kommunika.
Donderdag 9 juli hebben we wel een afscheidsfeest in
de grote gymzaal, waar alleen de ouders voor zijn
uitgenodigd. Alles volgens de 1,5 meter
afstandsnorm. Er zijn dan optredens van de kinderen
en er is een praatje, ondertekend papiertje en een
aardigheidje.

Extra ondersteuning
Als eerder vermeld, is (en wordt) er subsidie
aangevraagd voor extra ondersteuning vanwege de
achterstanden, opgelopen door de Coronaperiode.
Bedoeld voor 10-20% van de leerlingen.
Leerlingen van groep 7 krijgen in de eerste
vakantieweek
een
trainingsprogramma
ter
voorbereiding van groep 8.
Vanaf oktober zal er extra inzet zijn voor de overige
leerlingen die het ’t hardst nodig hebben (10-20%). In
deze weken worden er onderzoekjes gedaan om te
kijken wie hiervoor in beeld zijn.

Over toetsen en methoden (herhaling)
Normaal nemen we in juni de 2e Cito-LVStoets van
het leerjaar af. We hebben besloten dat nu in
september te doen. Dit om de leerlingen de kans te
geven om weer in een leerritme te komen en de basis
te versterken. We houden met de resultaten straks
nog steeds rekening met een minder sterk resultaat.
We hebben dan wel meer informatie over de
onderwijsbehoeften van de kinderen en kunnen daar
dan op inzetten. De methodetoetsen worden wel
afgenomen in juni/juli. Deze geven aan in welke mate
de behandelde leerstof wordt beheerst.
Als eerder vermeld zullen er geen cijfers staan op het
rapport straks. Er wordt in tekst aangegeven waar uw
kind ongeveer staat.

Groepsverdeling
In deze nieuwsbrief ontvangt u een overzicht van de
koppeling van leerkrachten aan de groepen 2020-21:

Wijzer naar de toekomst

Groep 1:
Juf Ashani Gopie (ma, di, wo, vr) en
juf PhuongNam Huynh (do)
Groep 2:
Juf PhuongNam Huynh (ma,di) en
juf Erica van Dam (wo,do,vr)
Groep 3:
Juf Ellen de Jager (ma-do) en
juf Dana Stolze (vr)
Groep 4:
Juf Ineke Overduin (di-vr) en
juf Dana Stolze (ma)
Groep 5:
Juf Annemarie vd Sprong (ma,di) en
juf Angelique Tomeij (wo-vr)*
* Opm: t/m 11 nov op wo: mees ter Yori ck Zwerver
i n verva ngi ng ouders cha ps verl of

Groep 6:
Meester Leon Koorevaar.
Ook meester Yorick is er op maan- en dinsdag
Groep 7:
Juf Marianne Kuiper (ma-wo) en
juf Esther Abrams (do,vr)
Groep 8:
Juf Lorienne Brown (di-vr)
Juf Esther Abrams (ma)
Er zijn wat wijzigingen in de bezetting van het team:
Juf Marianne Kuiper en juf Ashani Gopie gaan een dag
minder werken. Juf Angelique Tomeij heeft nog een
aantal maanden ouderschapsverlof op de woensdag.
Juf PhuongNam gaat een dag meer werken.
Op de woensdagen zullen we gymmeester Wouter
Lorinser gaan missen. Hij werkt die dag op een VOschool. Onze leerlingen blijven overigens wel
voldoende gym krijgen. Later meer hierover.

De laatste weken
In de laatste week, zullen leerlingen even bij de
nieuwe juf of meester in de groep zitten. Voor de
meeste groepen is dat op maandagmiddag een
uurtje. Omdat niet alle leerkrachten dan werken, zal
het voor enkele groepen op een ander moment zijn.
Rapport en oudergesprek
Op woensdag 15 juli krijgen de kinderen het rapport
mee. Als eerder vermeld, is er voor gekozen om alleen
met tekst te werken in de rapportage. U krijgt dan een
algemene indruk over hoe het gaat met uw kind.
De geplande optionele oudergesprekken vervallen
vanwege de Coronamaatregelen. Mocht u toch de

leerkracht willen spreken, kunt u hem/haar een
Parro-berichtje sturen, waarna een telefoon of videotelefoonafspraak gemaakt zal worden.

Vakantie bericht van het bestuur:
Beste ouder/verzorger,
De zomervakantie staat voor de deur. Na dit
bijzondere schooljaar is iedereen toe aan deze
verdiende zomervakantie. Dit jaar is vakantie alleen
anders dan andere jaren. We kunnen niet zoals voor
Corona alle landen bezoeken.
Wij willen graag dat iedereen kan genieten van een
ontspannen en leuke vakantie. Maar we hebben ook
de zorg voor de veiligheid van onze medewerkers en
leerlingen in de scholen. Nu en na de zomervakantie.
De Rijksoverheid zegt dat op vakantie gaan in
Nederland kan als je je goed aan de regels houdt,
zoals anderhalve meter afstand houden. Voor
vakantie naar andere landen heeft De Rijksoverheid
landen een kleur gegeven. Als u op vakantie naar het
buitenland gaat, is het advies dat alleen te doen naar
landen met code geel. In landen met code geel is de
Corona bijna hetzelfde als in Nederland. Men hoeft
bij thuiskomt van vakantie niet 14 dagen thuis in
quarantaine.
Sommige landen hebben code oranje, bijvoorbeeld
Engeland, Schotland, Wales, Noord-Ierland, Zweden
en landen buiten Europa. Het advies van de
Rijksoverheid is alleen naar landen met code oranje
af te reizen, als dat noodzakelijk is. Als u wel naar
een land gaat met code oranje wordt verwacht dat u
14 dagen in quarantaine in eigen huis verblijft.
Het is altijd belangrijk om tijdens de vakantie de regels
in het vakantieland in de gaten te houden. Deze
kunnen anders zijn dan in Nederland. Ook kunnen ze
ineens veranderen als er bijvoorbeeld meer mensen
ziek worden. Zorg dat u op tijd weer terug bent van
vakantie. Leerlingen die in de zomervakantie in een
land met code oranje zijn geweest, mogen pas naar
school als ze 14 dagen thuis in quarantaine zijn
geweest. We verwachten alle kinderen weer gezond
en wel op school vanaf de eerste schooldag.
Samen zorgen we voor een fijne vakantie en dat alle
leerlingen weer gezond en veilig naar school gaan
volgend jaar. Geniet ervan en we zien u graag weer
na de zomervakantie.
Met vriendelijke groet,
Drs G.J. van Drielen, Voorzitter College van Bestuur

