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NIEUWSBRIEF
Kerst 2019

Algemeen
En dan is het al weer Kerst en Nieuwjaar! Op de
valreep nog een gevarieerde nieuwsbrief.

Dankuwel
Via deze weg een dankuwel voor het vertrouwen en
contacten dit jaar in het belang van uw kind! Mooi om
dit kalenderjaar af te sluiten met een viering waren
velen van aanwezig waren. Ik ga er altijd van uit dat
alle ouders en verzorgers betrokken zijn. Het is fijn
dat er ook weer ouders waren die extra inzet kunnen
en willen doen in het belang van onze kinderen. Dank
daarvoor!

Het verhaal, verteld door onze nieuwe collega Yorick
Zwerver, werd zeer beeldend gespeeld door onze
kleine acteurs. Fijn dat er zoveel ouders en
familieleden bij waren!
De volgende ochtend kwamen kinderen met papa of
mama al vroeg naar school om heerlijke hapjes te
brengen. Gelukkig hadden de kinderen thuis nog niet
gegeten, waardoor er heel wat opgepeuzeld werd.
Niet alleen was het erg lekker, maar vooral ook
supergezellig in de groepen. Zie bijvoorbeeld de
sfeerfoto:

Kalender 2019-2020
30, 31 jan.

- Landelijke onderwijsstaking
(Vuurtoren?? Wordt begin jan. bekend.)
11 febr
- Studiedag. Leerlingen vrij
24 feb – 28 feb - Voorjaarsvakantie
9 april
- Studiedag. Leerlingen vrij
10 apr – 13 apr - Paasdagen
27 april – 8 mei - Meivakantie
20 mei – 22 mei - Studiedag/Hemelvaart
1 juni
- 2e pinksterdag
22 juni
- Studiedag
17 juli (middag!) – 31 aug - Zomervakantie 2020

Kerstviering 2019
Het was al een poosje een echte Kerstsfeer in school
en klas. Op donderdagavond was er de Kerstviering in
de Nieuwe Badkapel. Alle groepen hebben een
kerstlied gezongen. Ook ouders konden soms
meezingen. Centraal stond het geboorteverhaal van
Jezus, gespeeld door kinderen uit de meeste groepen.
En wat zag dat er allemaal schitterend uit: het spel, de
kleding, het decor, de belichting, …. Zie ook de foto:

Landelijke onderwijsstaking 30, 31 januari……….
Op 30 en 31 januari is er een landelijke
onderwijsstaking uitgeroepen door de vakbonden.
Deze staking is vooral bedoeld om de overheid te
bewegen structureel te investeren. De Haagse
besturen staan achter de leerkrachten die gaan
staken. Zie bijgaande brief van de voorzitter van ons
bestuur: SCOH.
In de eerste week van januari zal het op de Vuurtoren
duidelijk worden in hoeverre leerkrachten van het
team mee doen en wat dit dan betekent voor het wel
of niet doorgaan van de lessen.

Spaanse les
8 Januari start een beginnerscursus Spaans op de
Vuurtorenl!
Na het volgen van deze cursus kan uw kind een
gesprekje in het Spaans voeren! Kinderen zijn in staat
om snel een nieuwe taal te leren.
De leerstof is opgebouwd rondom dagelijkse thema’s
zoals: Groeten, afscheid nemen, de getallen, de
kalender, de weg vragen, eten, familie, klokkijken, je
huis en woonomgeving beschrijven, vertellen over je
hobby’s en interesses. Dit wordt op een speelse,

Wijzer naar de toekomst

dynamische en natuurlijke manier aan de kinderen
geleerd.
Hoe zit de cursus Spaans in elkaar?
 De cursus Spaans beslaat 12 weken, 1 dag per week,
elke woensdag om 12:35. 45 Minuten eerste
niveau. Na schooltijd.
 De kosten hiervoor bedragen 35 euro voor 4 lessen
inclusief materiaal, thee en iets lekkers.
 Start datum: 8 januari 2020 om 12:35
Voor meer informatie en inschrijvingen kunt u
contact opnemen met:
Claudia. Docent Spaans. Tel: 06 12718971
Spaanseles@hotmail.nl
Graag met de volgende gegevens:
o Meisje o Jongen
Volledige naam: …………………………………………
Geboortedatum ………………………………………..
E-mailadres (optioneel) …………………………….
Telefoonnummer (ouders) ……………………....

Bij Cool Event Scheveningen kan worden geschaatst of
genoten van de Magische IJsbeelden. Dan nog even door
naar De Pier voor een heerlijke pannenkoek. Alvast de
sfeer van Oud & Nieuw proeven? Dat kan met de
oliebollen van Vermolen. Bekijk deze en alle andere
activiteiten op vakantiepas.nl.
Is uw kind nog geen lid van de VakantiepasClub? Geef het
dan gratis op via vakantiepas.nl en maak meteen gebruik
van de kortingen. VakantiepasClubleden krijgen twee
weken vóór elke schoolvakantie een e-mail met
kortingsbonnen en een link naar de activiteiten.

Verloot je Boompje

Kinderkerstfeest in Nieuwe Badkapel

Vakantiepas
VakantiepasClub kerstvakantie Den Haag
Volgens de weermensen wordt december dit jaar zachter
en natter dan normaal. Dus een witte kerst, daar hoeven
we niet op te rekenen. Gelukkig hebben we geen sneeuw
nodig voor een leuke kerstvakantie, want de
VakantiepasClub heeft weer een gevarieerd pakket
activiteiten met speciale VakantiepasKorting voor de
leden.

Fijne feestdagen en een goed 2020

