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Algemeen
Voor u de nieuwsbrief van april. We praten u bij over
waar we mee bezig zijn, kijken wat terug en ook
vooruit. Graag uw aandacht voor de kalender.
Wat foto’s
Techniek op de Vuurtoren.
Onderzoekende leerlingen en
kunstzinnige bouwwerken.

Kalender
11 april
Korfbaltoernooi voor veel kinderen
uit de midden en hoge groepen.
12 april
Koningsdag. Opening, Koningsontbijt
16 en 17 april Cito-eindtoets groep 8
18 april
Paasviering, lunch in de klas.
Om 14.00 vrij.
19 april-5 mei Paas/meivakantie.
13-17 mei
Groep 8 Schoolkamp
17 mei
Oranjespelen in de ochtend.

Koningsdag
Vrijdag 12 april is het alweer Koningsdag op scholen.
Veel scholen hebben dan de Koningsspelen. Dat doen
wij op 17 mei! (Oranjespelen). Dit omdat er deze
week al veel sport is met het korfbaltoernooi.
Wel is er een opening met het dansje en daarna een
heerlijk Koningsontbijt (gesponsord door Jumbo).

Moederdag
Het is geen geheim dat het op zondag 12 mei
moederdag is. Wat wel geheim is, en waar moeders
zeker geen weet van mogen hebben, is dat er veel
knutselactiviteit is waargenomen in school onder
begeleiding van ouders/commissieleden.

Personeelsbezetting actueel
Gezien de krapte op de arbeidsmarkt en dus ook bij
vervangingen hou ik u op de hoogte hoe we hier mee
omgaan. Zieke collega’s proberen we eerst zelf te
vervangen door of de leerlingen te verdelen of

mogelijk iemand voor de groep te organiseren die
even geen groep heeft.
Juf Esther Abrams is nog ziek. Zij wordt voor de
meeste uren vervangen door juf Annemarie vd
Sprong.
De maandag van juf vd Sprong in groep 7 gaat vanaf
volgende week vervangen worden door een ‘vaste’
invaljuf.
Het verheugt ons dat juf Dana Stolze op haar
werkdagen (wo,do,vr) in de ochtend op school kan
zijn. Meer en meer ook al weer in de groep.
Ook onze conciërge, Peter van Zanten, is aan het
opknappen. Voorlopig zal hij wekelijks een paar
uurtjes op school zijn en doet dan lichte
werkzaamheden.

Audit op de Vuurtoren
Om de paar jaar is er een ‘interne audit’ op de scholen
van SCOH. Afgelopen maandag waren hier
directeuren en ib-ers van andere SCOH-scholen voor
een onderzoekend bezoek. Ze kwamen in klassen,
bestudeerde documenten, spraken met de intern
begeleiders, directie, ouders, leerlingen en
leerkrachten. Aan het eind van de dag was er een
terugkoppeling
met
tips en tops. Als tip
werd genoemd het
*schoolconcept
duidelijk
te
formuleren. Ook zagen
zij kansen om het
**pedagogisch
handelen
in
alle
groepen meer op
elkaar af te stemmen.
De Vuurtoren heeft veel ambities, zoveel dat het
advies was om e.e.a. goed te verdelen over de tijd.
Daarnaast zagen zij mooie ontwikkelingen in hoe we
de kinderen in beeld hebben en volgen. Ook de
professionele lerende houding van het team werd
gezien: samen lessen voorbereiden, elkaar helpen en
van elkaar leren. Onze school werd als warm en
vriendelijk ervaren. Een compliment voor team,
kinderen en ouders!

*Over schoolconcept gesproken
We zijn op alle fronten bezig de school te versterken.
Eén aspect is het onderwijsconcept, een specifiek

Wijzer naar de toekomst

kenmerkend beeld van het onderwijs op een school.
In dit kader hadden we op 28 maart een studiedag.
Deze ging over meer thematisch onderwijs en over
inzet van ict-middelen. Met de kennis die we hebben
opgedaan zullen we volgend schooljaar vormen van
thematisch onderwijs onderzoeken/proberen. Dan
zal blijken wat het best bij onze kinderen en team
past.
Datzelfde zullen we ook met ict doen. Hier hebben we
veel computers/tablets voor nodig. Dit vraagt een
investering waar we op korte termijn al mee starten.

**Over pedagogische afstemming gesproken
De in de audit genoemde kans de pedagogische
afstemming tussen groepen te versterken staat al bij
onze ambities. We zetten na de zomervakantie weer
sterk in op een positieve groepssfeer in alle groepen
met positieve afspraken.

Shirt en trui van de Vuurtoren
Afgelopen week hebben ouders
van de oudercommissie zich
ingezet om kinderen van onze
school de gelegenheid te geven
een schoolshirt/trui te kopen voor
scherpe prijs: T-shirt 7,50, Hoodie:
15,00.
De eerste bestelling is in de
maak/bijna klaar? De tweede
bestelling van vrijdag jl. komt daar achteraan.
We zullen in de toekomst nogmaals de gelegenheid
geven een bestelling te doen. De shirts zijn te
gebruiken bij diverse schoolactiviteiten.

Lessen uit de ‘gelukskoffer’
De lessen van de ‘Gelukskoffer zijn in alle groepen
gestart.
D.m.v.
activiteiten en thema’s
helpen we de kinderen
zich ‘beter in hun vel’ te
laten zitten door een
positiever zelfbeeld en
verbeterde
sociale
omgang.

Ouderbrief Kind Op Maandag
Beste ouders/verzorgers,
De komende weken leven we met de kinderen toe naar het
Paasfeest. Het thema dat we daarbij volgen is: Pak mijn
hand. Het zijn woorden die Jezus misschien wel vaak
gebruikt heeft: Pak mijn hand, dan help ik je. Ik help je uit
je verdriet, je zorgen en je pijn. Pak mijn hand maar, dan
breng ik je verder. De woorden ‘pak mijn hand’ zijn een
uitnodiging, een belofte. Maar je kunt ze ook op een andere
manier zeggen. Als je zelf in de problemen zit, kun je deze
woorden gebruiken als een vraag. Misschien zelfs als een
gebed: Pak mijn hand, laat me niet alleen. In deze periode

horen we verhalen waarin Jezus de woorden ‘pak mijn
hand’ op die beide manieren zou kunnen zeggen. Hij steekt
zijn hand uit naar mensen die het moeilijk hebben. Zijn
vriend
Lazarus
roept hij zelfs uit
de
dood
tevoorschijn.
Maar
tegelijk
horen we ook hoe
Jezus zelf het
moeilijk heeft. Er
zijn mensen die
hem naar het
leven
staan,
uiteindelijk wordt
hij
zelfs
gearresteerd en
veroordeeld.
Misschien heeft
Jezus toen wel
gebeden tot zijn Vader: ‘Pak mijn hand, laat me niet alleen.’
Met Pasen vieren we dat God dat gebed verhoort. Jezus
staat op uit de dood.
Met vriendelijke groet, Erik Idema, Hoofdredacteur van
Kind op Maandag.

VakantiepasClub meivakantie Den Haag
Het duurt nog heel even…maar dan is het toch echt
weer meivakantie! Dat betekent een nieuw pakket
activiteiten van de VakantiepasClub
mét VakantiepasKorting.
Bootcamp4kids organiseert een gave workout om
een echte hulppaashaas te worden en bij ProDemos
wordt er al knutselend,
spelend en luisterend ontdekt hoe de Tweede Kamer
werkt. Maar gewoon lekker karten, surfen of naar het
theater gaan kan ook!

Zomaar
een
paar
ideetjes
van
de
VakantiepasClub. Bekijk deze en alle andere
activiteiten op www.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.
Team De Vuurtoren wenst u alvast een:

