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Algemeen
We zijn inmiddels ruim twee maanden in het nieuwe
jaar. In de groepen zijn de kinderen gewend aan hoe
het gaat in het nieuwe leerjaar met de nieuwe juf of
meester.

Met een sprankelend themadansje van onze groep 8meiden ging de week van start.
Een ander hoogtepunt was de voorleeswedstrijd in de
hogere groepen en de themaviering van de
onderbouw met grappige enge dingen.

In deze nieuwsbrief o.a. informatie over activiteiten
ouderbetrokkenheid en de schoolontwikkeling.

Cultuurschakel
De Vuurtoren doet mee met het aanbod voor
cultuuronderwijs en cultuurparticipatie in Den Haag.
Voorbeelden
zijn:
Museon,
muziektheater,
kinderboekenmuseum, Gevangenpoort, Muzee
Scheveningen, Filmhuis Den Haag, enz. In deze
maanden hebben meerdere groepen een
cultuuractiviteit. Zie ook de melding bij activiteiten.

Onderwijs
In iedere nieuwsbrief vertellen we iets over ons
onderwijs. In de vorige nieuwsbrief ging het over
assessment for learning: de vragen en activiteiten in
de les die de leerkracht inzicht geven in wat uw kind
op dat moment nodig heeft.
Een ander belangrijk aspect is het leerdoel van iedere
les. Door leren zichtbaar te maken aan het begin van
de les wordt op een interactieve wijze het leerdoel
met de kinderen gedeeld. Soms ook gaan de
leerlingen zelf het doel ontdekken en formuleren.
Onderzoeken hebben aangetoond dat dit een groot
leereffect heeft. Ook dit onderdeel maakt deel uit van
onze schoolontwikkeling ‘LeerBewust’

Kinderboekenweek
In oktober heeft ook De Vuurtoren mee gedaan met
de ‘enge’ kinderboekenweek

De winnaars waren: Jayden (gr5a) en Sam (gr7). Een
deskundige jury had mooie woorden voor alle
deelnemers.

Ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid is van groot belang voor een
goede schoolperiode voor uw kind. In de vorige
nieuwsbrief kondigde ik de vorming van een
ouderraad aan. Inmiddels kan ik u melden dat dit
proces begeleid gaat worden door een ervaren
medewerker op dit gebied van stichting Jeugdwerk.
In december ontvangt u informatie en een
uitnodiging om lid te worden van de ouderraad. In
januari zal de raad starten.
In het licht van het bovenstaande hebben de dames
van het DB, in goed overleg, aangegeven dat zij voor
henzelf geen rol weggelegd zien in de nieuwe
ouderraad straks. Bij deze hebben zij het DB dan ook
opgeheven. Wij danken de ‘DB-dames’ hartelijk voor
hun grote betrokkenheid en inzet de afgelopen jaren!
Het bovenstaande betekent dat we voor de Sint- en
Kerstviering graag een beroep doen op u als ouder om
onze school te helpen met deze activiteiten.
Vooruitlopend op een Ouderraad willen we daarom
spoedig een tijdelijke OuderActiviteitenCommissie
(OAC) samenstellen. OAC is een groep ouders die
samen en ondersteunend aan de schoolcommissies,
helpen de festiviteiten vorm te geven. Een dringende
OPROEP dus: Geef u op voor onze tijdelijke OAC!
Dat kan bij juf Sandra Zwirs (szwirs@scoh.nl).

Juf Ineke Overduin 40 jaar in het onderwijs
Voor velen een verrassing…. En vooral voor de
jubilerende juf Overduin. Ze wist natuurlijk wel dat ze

9 nov - Groep 6 Museon
9 nov - Groep 1/2 a en b Kinderboekenmuseum
14 nov - Studiedag. Leerlingen vrij.
20 nov - Groep 8 Filmhuis
21 nov - Groep 7 Filmhuis
20 nov - Oudergesprekken
`

Cursus Overblijfouders

40 jaar in het onderwijs zat. Maar het team en de
enthousiaste kinderen zorgden voor een verrassend
leuke viering. Eerst in haar
klas, toen buiten met alle
leerlingen, vervolgens met de
collega’s taart eten en tot slot
een geslaagde High Tea met
collega’s, oud-collega’s en
familie. De juf heeft ervan
genoten! 40 Jaar is best veel,
maar gelukkig voor iedereen
mag ze nog wat jaartjes juf
zijn!

Een flinke groep overblijfouders ‘regelen’ goed
gecoördineerd en met enthousiasme het overblijf.
Voor leerlingen en team is dat heel prettig. Ook deze
dames willen zich ontwikkelen: Binnenkort start er
een Overblijfcursus voor de overblijfmoeders. Op 4
middagen in november - januari komen er
onderwerpen voorbij als: ontwikkelingsfases
kinderen, omgaan met gedrag en organisatie. Succes
dames!

Ontruimingsoefening
Wellicht is uw zoon/dochter 26 oktober thuis
gekomen met een spannend verhaal over de
ontruimingsoefening. Het fascinerende geluid van de
slow whoop maakt indruk. Voor de een leuk voor de
ander ‘eng’. Toch gingen alle groepen zeer vlot

Schoolontwikkeling en enquête
Bij het kopje ‘Onderwijs’ staat al e.e.a. vermeld over
waar we mee bezig zijn. Het komende jaar zullen wij
u blijven informeren. Enerzijds wat we allemaal doen
en anderzijds wat we verder oppakken. Op dit
moment zijn we binnen het team met elkaar in
gesprek over de juiste focus de komende jaren. In dit
verband horen we graag van u als ouder wat u van de
school verwacht. Binnenkort ontvangt u van ons een
enquête hierover.

Vrijwillige ouderbijdrage
Bij deze dank aan vele ouders/verzorgers die de
vrijwillige bijdrage al overgemaakt hebben! Graag
ontvangen wij nog van de overige ouders hun
bijdrage. U weet dat we het geld goed besteden aan
activiteiten rond activiteiten en feesten.
Bedrag: € 37,50 per kind. NL32 ABNA 0593124138
U kunt ook cash betalen bij administratie of directie.
Voor betalingen met de Ooievaarspas kunt u bij juf
Brand terecht.
Kalender
6 nov - Groep 3 Museon
7 nov - Nationaal schoolontbijt
7 nov - Groep 6 Theater

en gedisciplineerd naar buiten. Binnen 2,5 minuut
stond iedereen op de verzamelplaats. Complimenten
voor kinderen en teamleden! Daar waar leerkrachten
vorig jaar op de hoogte waren, was de oefening voor
hen nu ook een verrassing. De BHV-groep van De
Vuurtoren evalueert binnenkort de ontruiming onder
begeleiding van ouder/brandweerman dhr Pronk, Hij
heeft de ontruiming overigens van nabij meegemaakt
en was ook zichtbaar positief.

Spaanse les
Voor de vakantie is een aanmeldingsformulier
verspreid voor deelname aan een cursus Spaans voor
kinderen in de hoogste groepen. Er hebben zich
voldoende kinderen aangemeld en dus begint de
cursus woensdag 1 november a.s. Voor wie zich nog
wil aanmelden: Er is nog plaats. (er zijn kosten aan
verbonden)

