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Algemeen
Beste ouders van de Vuurtoren.
Inmiddels is bekend dat de scholen in de week voor
de vakantie al zullen sluiten. Wij hadden de school
volgende week graag nog draaiend gehad, maar het
is niet anders. Hieronder meer informatie.
Tevens in de nieuwsbrief een terugblik op afgelopen
maand en we kijken ook even vooruit.

• Er zijn enkele leentablets beschikbaar.
Aanvragen bij conciërge Rene Jansen via Parro.
Kerstviering
De kerstviering hebben we nu op vrijdag 17
december. Groep 1-2 in de ochtend, want zij zijn
om 12.00 uur uit. De overige groepen zijn om 14.45
uur uit. Meer informatie via de groepsleerkracht of
vanuit de Kerstcommissie.

Schoolsluiting week 20-24 december
AKTUEEL
Het kabinet heeft besloten dat scholen hun deuren
moeten sluiten vanaf uiterlijk dinsdag 21 december.
Van scholen wordt verwacht dat ze noodopvang
regelen voor kinderen van ouders met een cruciaal
beroep en voor kwetsbare leerlingen. Scholen hoeven
geen afstandsonderwijs te organiseren.
De schoolbesturen in Den Haag hebben afgesproken
dat vrijdag de laatste schooldag is. De Haagse
schoolsluiting is dus vanaf maandag 20/12. Dit is
vooral ook omdat een eventuele besmetting de
laatste dag op school, het voor de Kerst zichtbaar is.
Voor de Vuurtoren betekent dit alles:
• Er wordt geen les op afstand gegeven. Dus geen
online lessen en geen dagopdrachten
• Kinderen krijgen wel wat thuiswerk om extra te
oefenen indien het uitkomt of gewenst is
• Ook wordt er via de leerkracht informatie
aangereikt om, indien gewenst, digitaal in
schoolprogramma’s te werken via basispoort.
• De leerkracht is volgende week bereikbaar,
maar kan niet altijd snel antwoorden, daar
hij/zij ook/ opvang verzorgt
• De school biedt opvang (geen onderwijs) aan
kinderen van ouders met cruciaal beroep of aan
kwetsbare kinderen. (Via Parro aanmelden bij
directeur Jan)
• Het kabinet en school roepen u op om alleen
gebruik te maken van de noodopvang als het
echt niet anders kan. Kinderen komen namelijk
onvermijdelijk bij kinderen uit andere groepen,
waardoor kans op besmetting vergroot wordt

Corona-update
Landelijk gaat het nog niet goed met
het aantal besmettingen en daarbij
wordt e.e.a. onzeker vanwege de
verwachte impact van Omikron.
Voor de scholen bleven en blijven de
maatregelen zoals eerder gedeeld:
• Kinderen met verkoudheidsklachten kunnen niet
naar school.
• We adviseren sterk om u/uw kind te laten testen
bij klachten.
• Als iemand in het gezin besmet is dan gaat die
persoon in isolatie. De huisgenoten moeten in
quarantaine. Als uw kind zich op de 5e dag laat
testen en de uitslag is negatief kan hij/zij de
volgende dag weer naar school.
• Als er meerdere kinderen ziek zijn in een groep,
is er contact met de GGD over de maatregelen.
Dit kan leiden tot het naar huis sturen van een
groep
• Kinderen van de groepen 6-8 wordt gestimuleerd
een mondmasker te dragen bij het verplaatsen in
de gangen.
• Kinderen van groep 6-8 ontvangen wekelijks 2
zelftesten via school
• Ouders en externen die niet deelnemen aan de
primaire voortgang van het onderwijs mogen
niet in de school komen.
In de afgelopen weken zijn wel meer kinderen ziek
geweest en ook kinderen in quarantaine. Ondanks
ziekte van enkele teamleden, hebben we afgelopen
2 weken geen groepen thuis hoeven houden.
Behalve dan vandaag groep 3, helaas.

Schoolstraat
De straatafsluiting van een deel van de
Haringstraat aan de schoolpleinzijde noemt de
gemeente een ‘SCHOOLSTRAAT’. Deze is bedoeld
om ouders en kinderen veilig naar en uit school te
laten gaan.
De gemeente bezuinigt op de inhuur van de
professionals in de felgekleurde pakken….
Om voor de Vuurtoren toch de ‘Schoolstraat’ in stand
te houden is er een éénrichtingstraat van gemaakt.
Onze conciërge René zet één zijde dan de straat af
met Pylonen bij het aan en uitgaan van de school. Bij
de ingang van het plein houdt hij dan een oogje in het
zeil.
Ons verzoek aan u is om de verboden rijrichting
vanuit de Messstraat te respecteren en ook rekening
te houden met de wegafsluiting bij de
D’aumariestraat zonder ‘gele man’.

Gymleerkracht groep 3-8
Na het vertrek van meester Wouter deze
zomer hebben we zelf geen nieuwe gymleerkracht
kunnen vinden. Ook hier is er een tekort. Meester
Bense werkt bij ons via HaloJobbing. Hij gaat dit
weekend echter voor een paar maanden de bergen in
om snowboardlessen te geven, dat betekent dat hij
dus bij ons stopt als gymmeester. Vrijdag is meester
Bense dus voor het laatst. Wij danken hem voor zijn
inzet!
Op dit moment is nog niet duidelijk wie de gymlessen
na de vakantie gaat verzorgen. We zijn er druk mee
bezig. Later meer.

Sinterklaas 2021

school was. Hij had een mooi plekje in de hal voor het
raam.
Twee dagen voordat de Sint kwam stroomde de
speelzaal vol met schitterende surprises. Echt knap
werk! Zo hadden we in korte tijd een waar
Surprisemuseum. En natuurlijk mochten alle
groepen even een kijkje nemen.

En wat waren weer veel kinderen onder de indruk.
Vooral die groepen 1 en 2 natuurlijk. Er werd
gezongen, gevraagd, kunstjes gedaan. En dat
allemaal in de speciaal ingerichte ontvangstruimte in
de speelzaal.

De groepen 5 t/m 8 waren vooral druk met die leuke
surprises en gedichten….

Eind november vonden de kinderen wat in
hun schoen op school. En wat een bende hadden die
RommelPieten er weer van gemaakt!

Dag Sinterklaas, tot volgend jaar!

En op 3 december was daar dan toch Sinterklaas. De
kinderen hadden al lang gezien dat hij eerder in
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KERST op de Vuurtoren
De school is
helemaal
in
Kerststemming. Met
hulp
van
enkele
ouders is er weer die
jaarlijkse gezelligheid.
En hoe leuk is het om
als kind een boom te
versieren….
Ook dit jaar zullen we
de kerstviering weer
kleinschalig in de klas beleven. Voor de groep altijd
reuzengezellig met lichtjes en eten. Ja want dit jaar
hebben we heerlijke KERSTBRUNCH op vrijdag 17
december.
En
wat mooi dat
ouders
weer
willen
zorgen
voor heel veel
lekkers!.
We
kijken ernaar uit!

FIJNE KERST!
In deze tijd en met de
KERSTvakantie in het
vooruitzicht hier het
aanwijsbord naar de
geboorte van Jezus.
Dat is waar de Kerst
om draait
Een plaatje uit onze
godsdienstmethode
Kind Op Maandag. Met deze richtingaanwijzer in
gedachten, hopen we dat u een fijne Kerst heeft met
uw naasten en vooral ook in goede gezondheid.
Mooi passend bij de boodschap en het voorleven van
Jezus, starten we in januari in de groepen weer met
team- en klasbouwende activiteiten om een fijne en
veilige sfeer te hebben in de groepen.

VakantiepasClub
Leden van de VakantiepasClub hoeven zich
deze kerstvakantie niet te vervelen. Ze krijgen een
nieuwsbrief met allerlei verschillende activiteiten. Een
Winterwondervaartocht maken of schaatsen op het
Kurhausplein. Naar het (poppen)theater of knutselen.
Veilig vuurwerk maken of een film kijken. Ze kunnen
zelfs mooie prijzen verdienen met het inleveren van
oude kerstbomen. Kijk voor alle activiteiten en
kortingen op www.vakantiepas.nl.
Met de VakantiePas kunnen kinderen in de
schoolvakanties allerlei leuke dingen doen. Gratis of
met korting. Voor de zomervakantie krijgen ze op
school een boekje met heel veel leuke en leerzame
activiteiten.

In de korte schoolvakanties is er geen boekje, maar een
digitale nieuwsbrief. Daarin staat een link naar
kortingsbonnen. Deze nieuwsbrief krijgen de kinderen
als ze lid zijn van de VakantiepasClub. Is uw kind nog
geen VakantiepasClublid, geef het dan (gratis) op via
www.vakantiepas.nl
Een fijne vakantie en goed nieuwjaar!
Team De Vuurtoren wenst u en uw gezin alvast een
fijne vakantie en een goed nieuwjaar!
We hopen daarbij dat het
onderwijs in 2022 weer op
normale wijze voortgang
kan hebben.
We zien de kinderen dus
graag op maandag 10
januari 2022 weer op school.

