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Algemeen
Kerst staat alweer voor de deur. De school is
versierd, kerstbomen staan in de groepen en
liedjes galmen door de school.
Na een gezellige Sintperiode was/is het een prima
corona-proof decembermaand.
Feest na hard werken/leren. Afgelopen maanden
hebben de kinderen en team hun best gedaan enige
corona-achterstanden in te lopen. We zijn benieuwd
of dat in januari op de cito-toets zichtbaar zal zijn.
Voor nu u allen alvast een fijne gezonde en
gezellige vakantie!

Ochtendtussendoortje (gezond en kort)
De kinderen hebben halverwege de ochtend een
pauze van 15 minuten. Daarvoor of daarna krijgen de
kinderen de gelegenheid iets te nuttigen: drinken en
iets eetbaars. Bij deze de oproep om het vooral een
(gezond) tussendoortje te laten zijn (fruit, liga,
evergreen, muesli,…). Immers uw kind heeft voor
schooltijd een ontbijt en tussen de middag is er de
lunch. Daarbij is het ochtend-eet/drinkmomentje
formeel onderwijstijd, dus is er een leeractiviteit
(lezen, onderwijsfilmpje, ….) Dus: gezond en met
mate.

De Sint was er weer!
Als ouder heeft u het van de buitenkant en ‘horen
zeggen’, maar we kunnen u verzekeren dat het heel
erg SINT was in de school. ’s Ochtends zat de Sint
zich voor te bereiden in zijn werkkamer:

School versierd, bij binnenkomst sinterklaasliedjes,
surprise-museum, Pietengym, gevulde schoenen,
rommelpiet en natuurlijk het bezoek van de Sint en
Pieten in school. Via Parro en website hebben we
teksten en foto’s gedeeld. Maar er is meer: Heeft u
ook de berichten via Radio Vuurtoren
gehoord/gezien?

Aflevering
11:
De
gevulde
schoen:
https://www.youtube.com/watch?v=cSFko6iwvm4
Aflevering 12: SintSnapShots:
https://www.youtube.com/watch?v=XnfAbvPTlKw

Over besmettingen in school
Via de nieuwsbrief houd ik u op de hoogte van
(mogelijke) besmettingen op school. De afgelopen
tijd hebben enkele collega’s een test gedaan
(negatief). Geen (gemelde) kinderen met Corona.
Soms wel in een gezin. Het kind bleef dan thuis,
inclusief quarantaine.

Corona-ziek-quarantaine in het gezin?
In het kort:
 Kind of iemand in het gezin heeft coronaklachten
(koorts, benauwdheid, vaker hoesten, verlies
reuk/smaak)? Kind blijft thuis.
 Let op: Indien een gezinslid Corona heeft gehad
…dan blijft uw kind nog 10 dagen thuis!
 Kind met Corona blijft minimaal 7 dagen thuis en
kan na 24 uur zonder klachten weer naar school.

Kalender 2020-2021
Studiedagen nog onder klein voorbehoud

27 november - Studiedag, geen lessen
4 december
- Sinterklaas, middag vrij
18 december - ’s Ochtends Kerstviering op school
18 december - Middag vrij
19 dec – 2 jan - Kerstvakantie
8 feb
- Studiedag, geen lessen
22 feb – 26 feb - Voorjaarsvakantie
9, 11 mrt
- Oudergesprekken
29 mrt
- Schoolfotograaf
1 april
- Studiedag, geen lessen
2 apr – 5 apr - Pasen
26 apr – 7 mei - Meivakantie
13 – 14 mei
- Hemelvaart
24 mei
- Pinksteren
19 juli – 27 aug - Zomervakantie

Kunstweken bijna afgelopen
Op 15 december eindigt ons Kunstweken-project.
Dan sluiten alle klassenmusea automatisch en
kunnen er ook geen kunstproductjes met

Wijzer naar de toekomst

kindertekeningen meer worden besteld. Mocht u de
creatie van uw kind nog willen (laten) bewonderen of
er een leuk souvenir van willen kopen, wacht dan niet
te lang. Heeft u al iets besteld? Ongeveer 2 weken na
sluiting van de musea krijgen de kinderen alle
gekochte spulletjes in een tasje mee naar huis.
Leerlingen die hun museum geopend hebben
ontvangen dan ook de welverdiende wenskaart met
hun eigen naam en tekening.

Kerst op de Vuurtoren
Dit jaar was het al de bedoeling om Kerst in school te
vieren. We doen dat nu geheel Coronaproof. De
Viering is op vrijdagochtend 18 december in de klas.
Het verhaal, wat liedjes en een brunch. ’s Middags
zijn de kinderen vrij en hebben dan twee weken
vakantie.
Ondertussen is de school een en al Kerst. De
overblijfmedewerkers hebben de school sfeervol
versierd en ’s ochtends klinken kerstliederen door de
gangen. Er zijn Kerstknutsels gemaakt, kerstkaarten
getekend en bij het rekenen worden kerstballen
geteld en kerstverlichting gemeten…
Hoog bezoek (thema op school in wk 50)
Lucas 1: 26-80
Maria krijgt hoog bezoek: De engel
Gabriël vertelt haar dat ze een kind
zal krijgen. Hij zal Jezus heten en de
zoon van de Allerhooste zijn. Na dit
bijzondere bericht gaat Maria op
bezoek bij haar tante Elisabet.
Elisabet vindt het heel bijzonder
dat de moeder van de Heer bij haar
op bezoek komt.

Natuurlijk mag het KERSTspel niet ontbreken. Ga er
even voor zitten of luister in gedeeltes:
https://www.youtube.com/watch?v=JJQ92qtyZdk
Een productie van Radio Vuurtoren waarin leerlingen
uit groep5 t/m 8 het Kerstverhaal laten horen.
En natuurlijk wordt er gezongen. Luister naar De
Vuurtoren ‘Knallende Kerst Klassiekers’ waarin de
groep 1 t/m 8 te beluisteren zijn:
https://www.youtube.com/watch?v=E6ca644bBs4
Misschien hoort u uw kind er wel bovenuit ;)

Naschoolse activiteiten
Afgelopen 6 weken zijn de eerste serie naschoolse
activiteiten geweest. De inschrijving was groot.
Mooi. Na de Kerstvakantie komt er een nieuw blok
van activiteiten. Zodra u een bericht krijgt, kunt u uw
kind daarvoor inschrijven. De kinderen
die op de wachtlijst van de eerste
activiteit stonden hebben straks
voorrang. Verder is het zo dat wie zich
het eerst meldt, de meeste kans heeft
mee te kunnen doen. Er zijn meestal 15 plekken. Voor
meerdere groepen.

Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog de naschoolse
sportlessen.

VakantiepasClub Kerstvakantie
Leden van de VakantiepasClub hoeven zich deze
kerstvakantie niet te vervelen. Ze krijgen een nieuwsbrief
met allerlei verschillende activiteiten. Schaatsen in
Scheveningen of speuren op Landgoed Ockenburgh.
Knuffelen met ezels of knutselen. Naar het Museon of
Kinderboekenmuseum en nog veel meer. 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

Cursus Spaans
Proefles 6 januari 2021
6 Januari start een beginnerscursus Spaans op
De Vuurtoren!
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.
Biedt ook uw kind deze kans!
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, dynamische en natuurlijke
manier aan de kinderen geleerd.
Hoe zit de cursus Spaans in elkaar?
 De cursus Spaans beslaat 20 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: 6 januari 2021 om 12:35
Voor meer informatie en inschrijvingen kunt u contact
opnemen met: Claudia Docent Spaans Tel: 06
12718971 Spaanseles@hotmail.nl
Lever onderstaande strookje in bij je juf, meester of bij
de administratie. Inschrijven
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