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NIEUWSBRIEF
April

Algemeen

Schoolfoto’s

Hier de nieuwsbrief van april 2021 met de stand van
zaken rond corona, wat wijzigingen bij de kleuters,
de vakantiepas, cito, koningsdag,..
De meivakantie komt er alweer aan. We wensen u
allen een fijne vakantie. Op weg naar beter weer en
naar meer vrijheid. Maar wel gezond uiteraard.

Inmiddels heeft u een fotokaart ontvangen voor het
aanvragen van schoolfoto’s. Mocht u de code kwijt
zijn…… dan is Jan Groeneveld de ‘Codemeester’.
Tot 28 april is het gratis verzenden!

Continurooster voortgezet
Het continurooster blijven we de periode na de
vakantie nog hanteren. Uiteindelijk geeft dat nog
even meer overzicht en rust in en om school.

Groep 1 en 1i
Er komen de laatste maanden veel aanmeldingen
binnnen voor plaatsing op de Vuurtoren. Dat zijn in
veel gevallen verhuizingen, dus tamelijk onverwacht.
Daar onze groep 1 te vol zou worden, starten we na
de meivakantie met een instroomgroep (1i). De
nieuwe kleuters kunnen zo met voldoende aandacht
wennen aan hun nieuwe schoolleven.
Juf Maja, die ons een paar maanden komt versterken,
staat dan op dinsdag t/m vrijdag in groep 1i en op de
maandagen is dat juf Erica.
Na de meivakantie start ook juf Mariska. Zij werkt
van maandag t/m woensdag in groep 1. Op
donderdag en vrijdag heeft juf Erica deze groep.
Deze juffen vervangen juf Ashani die ons helaas gaat
verlaten….

Afscheid van juf Ashani
Vrijdag 22 april neemt juf Ashani afscheid van haar groep
1 en van de school. Ze gaat als juf verder op een school
dichter bij haar huis.
Vrijdag is het juffendag bij de kleuters met meteen een
afscheidsfeestje voor juf Ashani.
Wij wensen Ashani een mooie toekomst met alles wat ze
gaat doen. En wellicht zien we haar nog eens……

Kalender 2020-2021
26 apr – 7 mei - Meivakantie
10 mei weer naar school
13 – 14 mei
- Hemelvaart
24 mei
- Pinksteren
1-2 juli
- Studiedagen, geen les
5,6 juli
- Oudergesprekken
19 juli – 27 aug - Zomervakantie

De nieuwe groepsfoto’s hangen in de school. Iets
kleiner afgebeeld, maar dan toch wel weer erg leuk.

Vakantiepas
VakantiepasClub meivakantie
Met de VakantiePas kunnen kinderen in de
schoolvakanties allerlei dingen doen. Gratis of met
korting.
In de korte schoolvakanties krijgen de kinderen een
digitale nieuwsbrief. Daarin staat een link naar
kortingsbonnen. Deze nieuwsbrief krijgen de
kinderen als ze lid zijn van de VakantiepasClub.
Een speurtocht, blindproeverij, ezels knuffelen of
een vaartocht langs een molen en een kasteel: voor
de leden van de VakantiepasClub is er van alles te
doen deze meivakantie.
Het is nog onzeker wat er wel of niet door kan gaan.
Maar worden er dingen afgelast, dan heeft de
VakantiepasClub een oplossing: een overzicht op de
website van allerlei activiteiten om in en om het huis
te doen.

Wijzer naar de toekomst

Is uw kind nog geen VakantiepasClublid, geef het dan
(gratis) op via www.vakantiepas.nl

Over besmettingen in school
In iedere nieuwsbrief houden we u,
met inachtneming van de privacywetgeving, op de hoogte van
eventuele besmettingen.
Er zijn deze weken nog altijd
relatief meer kinderen afwezig.
Afgelopen week is groep 5 helaas in quarantaine
moeten gaan. De juf bleek positief getest, daarnaast
kwam er nog een enkel besmettingsbericht uit de
groep. Het testen van kinderen is wel een dingetje.
Ouders maken natuurlijk zelf de afweging. Mocht u
dit in de toekomst willen doen, bedenk dat dit op z’n
vroegst 5 x 24 uur na het contactmoment gedaan kan
worden. In de praktijk is dat vaak de 5e dag in de
middag. Zelftesten is overigens niet valide in dit
geval. De school bespreekt ieder melding met de
GGD en volgt hierin ook consequent de richtlijnen.
U heeft vast gehoord dat scholen zelftesten gaan
ontvangen voor leerkrachten. Zij kunnen zich dan 2x
per week preventief zelf testen.

Groep 8 maakt de cito-eindtoets
In februari hebben alle groep 8-ers zich aangemeld
op een VO-school. In het advies was rekening
gehouden met wat corona-achterstand. En
afgelopen dinsdag(19/4) en woensdag(20/4)
mochten de kids nog een keer laten zien wat ze de
afgelopen 8 jaar geleerd hebben. 28 Jongens en
meisjes maakten met veel inzet bij elkaar wel 8
toetsonderdelen. Dat deden ze met gepaste afstand
in een rustige gymzaal. We hebben vertrouwen op
een mooi Cito-resultaat wat bij ieder kind past!
Tegenwoordig is er een geregisseerde aanmelding
voor het middelbaar onderwijs in Den Haag. De
aanmelding is op één VO-school, met daarin een
lijstje van reserve scholen voor het geval er geen plek
meer is. In dat geval is er een loting met eventuele
plaatsing op de 2e of 3e-keusschool. En het goede
nieuws is dat alle groep 8-ers op de school van de 1e
keus zijn aangenomen 😊!

Bericht van Centrum Jeugd & gezin
Beste ouders/ verzorgers,
Normaal nodigt de jeugdgezondheidszorg kinderen
rond de leeftijd van 5 en 10 jaar uit op het CJG voor
een gezondheidsonderzoek. Voor de kinderen die vorig
schooljaar niet zijn gezien of dit schooljaar aan de
beurt zijn, is dit anders. Wij vragen u om een digitale
vragenlijst in te vullen. Als het nodig is nemen wij
daarna contact met u op.
U ontvangt binnenkort een uitnodiging van ons om
een digitale vragenlijst in te vullen. Of u heeft de
uitnodiging al ontvangen. Het invullen van de

vragenlijst kan op www.mijnkinddossier.nl, hier logt u
in met uw digiD en kunt u de vragenlijst vinden onder
‘Vragenlijsten’. Ook als uw kind buiten deze
leeftijdsgroep valt en u heeft vragen over de groei en
ontwikkeling van uw kind kunt u contact met ons
opnemen: 0707528000
Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
JGZ Scheveningen

Koningsdag
Omdat we als school
gehouden zijn aan het
zoveel mogelijk scheiden
van groepen, en ouders
ook niet kunnen helpen, is
het Koningsfeest nog wat
bescheiden. Maar feest is
het wel! De gangen zijn al in oranjestemming.
Woensdag
en
donderdag is er
Koningsgym voor
alle groepen:
Dan
zijn
er
natuurlijk ook de
Koningsknutsels
om mee thuis te
komen 😉
Ook is het fris en
fruitig oranje eten
en drinken:
En we zijn benieuwd wie
er allemaal in oranje naar
school komt!

2Samen
2Samen verzorgt bij de Vuurtoren de naschoolse
opvang. Dat heeft allemaal wat stil gelegen vanwege
corona.
Afhankelijk van dag en grootte van de groep zijn ze
op de locatie de Orka’s (vuurtoren) of 2Ontdekkers
(Rijslag).
Met name voor de kleuters wordt gekeken of er voor
de vrijdagmiddag een groep gestart kan worden.
Laat het hen weten (070-8200884 optie 1)

