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NIEUWSBRIEF
9 mei 2020

Algemeen
De vakantie zit er op! We gaan weer aan de slag.
Komende week is er naast het thuiswerk ook leren op
school! Op zich is dat fijn. Nu nog voor (bijna) de helft
van de tijd. Dat vraagt ook weer het nodige van
kinderen, ouders en team. We maken er wat van! De
juffen en meesters hebben er zin in! Indien u nog
vragen heeft, kunt u, afhankelijk van de vraag, de
juf/meester of directeur bereiken via Parro.
We zien de kinderen dus graag. En u, zeg ik met een
knipoog, niet of slechts vluchtig ;) Blijf gezond!
In deze nieuwsbrief de laatste nieuwtjes rond plein en
een herhaling van een paar afspraken.

Kalender 2019-2020
11 mei – vervolg thuisonderwijs
12 mei – Start B-groepen op school
21 mei – 22 mei - Hemelvaart
1 juni
- 2e pinksterdag
17 juli (middag!) – 31 aug - Zomervakantie 2020

A en B groepen
Eerder heb ik met u gedeeld dat de A- en B –groepen
samengesteld zijn op basis van plaatsing van alle
leerlingen met een broertje/zusje in de A-groep. Het
is een logische wens van ouders en een richtlijn van
de overheid. Alle subgroepen waren daarmee,
toevalligerwijs, gevuld met ongeveer 50% van de
leerlingen.
In een nabericht heb ik u vorige week uitgelegd dat
we om die reden geen aanpassingen kunnen doen. Ik
heb diverse ruilverzoeken gehad met stuk voor stuk
begrijpelijke argumenten. Toch heb ik die allemaal
moeten afwijzen. Het is niet te doen.
Er is één reden dat er toch kinderen van de ene
subgroep, er in de andere ook bij zitten: Wij zijn
namelijk verplicht om kinderen van ouders met een
cruciaal beroep op te vangen voor de dagen dat zij
zelf geen opvang hebben.

Naar school…
We verwachten uw kind natuurlijk op school op de
afgesproken dagen. Er zijn uitzonderingen:

1. Uw kind is ziek.
2. Uw kind kan naar school, maar heeft wel
verkoudheidsklachten.
3. In uw gezin zijn er mensen met Corona-achtige
klachten.
4. U hebt angst voor besmetting vanwege het feit
dat er een gezinslid is met een verhoogd risico.
Wilt u in alle gevallen de leerkracht op de hoogte
brengen van de afwezigheid met vermelding van de
reden. Graag horen wij dit bij voorkeur via Parro.
In geval er daadwerkelijk Corona bij u thuis heerst
horen wij dat graag. Dit moeten we doorgeven aan
het bestuur. Vanwege privacy redenen delen we
deze informatie (naam) niet met kinderen of ouders.
Indien wij op school signalen van verkoudheid of
koorts bij uw kind opmerken, zullen we u direct
bellen met het verzoek uw kind op te halen.

Voldoende leerkrachten?
U heeft via de media vast mededelingen gehoord
over afwezigheid van leerkrachten vanwege risico’s
voor henzelf of gezinsleden.
Op dit moment gaan we ervan uit dat alle groepen op
de Vuurtoren bemensd worden door hun eigen
leerkracht(en). Alleen bij de Peuters is er een
wijziging.

Aan- en uitgaan van de school
Onderstaand protocol is op basis van voorschriften van de
overheid. We verzoeken u vriendelijk hierin mee te
werken. Gaarne uw zelfstandige kind (hogere groepen)
alleen naar school laten gaan. In geval van halen en
brengen graag door één ouder/verzorger.
 Vanwege overzicht en veiligheid is er een kiss & go-route
op het plein achter het lint
 De brede poort aan de Haringstraat is de IN-gang.
 De smalle poort aan de Messstraat is de UIT-gang.
 Ouders lopen/blijven achter het lint dat gespannen zal
zijn vanaf fietsenberging tot aan kleine poort.
 Poort open om 8.20 uur, schooldeuren open om 8.20 uur.
 Kinderen gaan zelfstandig naar binnen: rustig en via de
kortste weg (3 ingangen)
 De aanwezige teamleden staan op strategische plekken
in de school

Wijzer naar de toekomst

 De wegbreng/ophaalouder loopt via de kleine poort aan
de Messstraat het plein af
 Poorten sluiten om 8.30 uur en om 15.00 uur (Daarna
spelen Peuters buiten en is het hun breng- haalmoment)

Wat wel gedaan is: een houten vlonder rond de boom

Een
slingerbank
als
afscheiding en om op te zitten. Het mozaieken van
deze bank kon helaas niet door gegaan. Hiervoor
moeten de kinderen eerst nog een ontwerp maken en
dan nog met de kunstenaar mozaiekmatjes plakken.
Dat is uitgesteld. Maar de banken staan er al wel!

Pijlen, bordjes en lint helpen u de weg volgen.
Schooltijden






Van 8:30 uur tot 14:45 uur
Tussen 11:55 en 13:05 uur zijn er twee
gescheiden pauze-shifts op school
Inloop ‘s ochtends: 8:20 – 8:30 uur groep 1-8
Uitloop: 14:40 uur onderbouw, 14:45 overige
groepen

Continurooster
De omstandigheden dwongen school tot een
continurooster. Daar we geen vrijwilligers mogen
inzetten, is het een extra uitdaging voor het team. Om
het goed te laten verlopen vragen we u om de
kinderen voldoende en ‘makkelijke’ etenswaren mee
te geven.
Wij kunnen u overigens geen onkostenvergoeding
vragen voor de tussenschoolse opvang.

RADIO De VUURTOREN
Inmiddels heeft Radio De Vuurtoren al 6 uitzendingen
achter de rug. Heeft u met uw kind(eren) het laatste
Radiobericht al beluisterd of de diashow gezien?
Presentator Leon (met geluidstechnicus Yorick)
neemt u mee naar de gebeurtenissen in school…
Radio De Vuurtoren 24 april:
https://www.youtube.com/watch?v=n6WHm8B8C30

Wegens succes blijft radio De Vuurtoren nog even in
de lucht!

Schoolplein
In deze meivakantie zou het plein aangepakt worden.
Helaas werd vanwege Corona het bestelde
speeltoestel niet op tijd geleverd en kon dus nog niet
worden geplaatst.

Het doeltje is verplaatst en er staan wat hekken voor
een meer afgeschermde voetbalzone.. Het is geen
kooi, dus het gaat hier om techniek en slim passen.
De tafeltennistafel is verplaatst naar de ruimte voor
de kleine sportzaal.
Het speeltoestel is nu binnenkort beschikbaar voor
plaatsing. Maar…… het installeren duurt 1,5 week!
Vakantiewerk of toch binnenkort plaatsen? Besloten
is om toch vanaf de 2e woensdag te starten met
plaatsen. Even overlast, maar des te eerder kunnen
de kinderen er op spelen. Ook fijn voor groep 8 nog!

Fietsenstalling
De fietsenstalling aangepast: Er staat nu een
opstelling met aan twee kanten rekken: Eén tegen
het bijgebouw en één tegen het plein aan (met hek).
Met deze opstelling
is
er
meer
doorstroming: aan
één kant inlopen.
Fiets
plaatsen/
pakken en aan de
andere eruit.
Er zijn ook nieuwe fietsenrekken geplaatst: De
afstand tussen de beugels is nu groot genoeg om ook
echt twee fietsen naast elkaar te zetten. Daarnaast
zijn de lage beugels breder, waardoor ook de
dikband-fietsen in de rekken kunnen.

Over fietsen gesproken….
Er staan nog
fietsjes op het
plein zonder
eigenaar….
Hun baasje
mag ze de
komende
week mee
nemen…

