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Algemeen
Voor u de nieuwsbrief van februari 2020.

Kalender 2019-2020
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
Personeel op de Vuurtoren
Afgelopen week heeft ook De Vuurtoren mee gedaan
met de landelijke onderwijsstaking. Grootste
drijfveer van het team is de zorg voor continuïteit van
ons onderwijs: Voldoende mensen in de scholen om
er te zijn voor uw kind met alles wat daar omheen
hangt. We danken u voor het begrip!
Op dit moment kunnen we langdurige afwezigheid
vervangen door tijdelijk uitbreiding van collega’s.
Vooralsnog hebben we zieke leerkrachten kunnen
vervangen. Intern of door inzet van een
uitzendkracht. We hopen dat we de groepen zo
kunnen blijven bemensen. Vooral bij onverwachte en
meervoudige afwezigheid, kan het problematisch
worden, temeer daar ook (dure) uitzendkrachten
nauwelijks te krijgen zijn…

Schoolfruit
Zoals u weet doet De Vuurtoren
mee aan het Europese
programma ‘groente en fruit op
school’. Al geruime tijd wordt
er voor de woensdag,
donderdag en vrijdag fruit
geleverd voor onze kinderen.
Op die dagen zijn enkele
ouders zeer actief met het
hapklaar maken van het fruit
en het verdelen. Op advies van
hen is er een blender gekomen
die helpt om het fruit optimaal te gebruiken.

We merken wel verschillen in populariteit van het
fruit. Meloen en mandarijnen wordt bijvoorbeeld
graag gegeten. Worteltjes is
daarentegen heel wisselend.
Gelukkig hebben we de blender
nog…. Een wortel-mandarijnmango-sapje gaat er wel in (zie
hiernaast .
Met dank aan het project en aan
onze creatieve ‘fruit’- ouders krijgen onze leerlingen
zo extra vitamientjes binnen in deze wintermaanden.
Citotoetsen
Afgelopen weken hebben de leerlingen van groep 3
t/m 8 citotoetsen gedaan. Dat zijn toetsen op het
gebied van lezen, taal en rekenen. Deze toetsen
geven een indicatie van het niveau van uw kind t.o.v.
van landelijke gemiddelden. De resultaten worden
binnenkort bij het rapport gevoegd.
Studiedag
Op dinsdag 11 februari heeft het Vuurtorenteam een
studiedag over: 1. Instructietechnieken. Dat zijn
manieren om kinderen zo goed mogelijk leerstof uit
te leggen en in te oefenen.
In de middag deel 2: Aan de hand van tabellen en
grafieken analyseren we de school- en
groepsresultaten van de citotoetsen. Op grond
hiervan bespreken we met elkaar waar we mogelijk
aanpassingen willen doen in ons onderwijs.
Leren met en van elkaar
Hieronder een actiefoto uit groep 5. We zien hier een
‘klasbouwer’, genaamd binnen-buitenkring. Kinderen
vragen en beantwoorden elkaar. Na korte tijd draait
de kring en sta je voor iemand anders…. Je leert met
elkaar omgaan en het activeert kennis….

Wijzer naar de toekomst

Schoolfoto’s nu ook aan de wand:

Enquête schoolzones Den Haag

Gemeente Den Haag heeft geïnvesteerd in
schoolzones nabij scholen. Zij horen graag van
scholen en ouders wat de bevindingen zijn. Via de link
kunt u ook reageren. Duurt ca. 5 min.

Sport
Binnenkort
starten
we
met
naschoolse
sportactiviteiten op dinsdag- en woensdagmiddag.
Meer informatie komt spoedig van gymmeester
Wouter Lorinser.
Schoolplein
Achter de schermen zijn we druk doende een facelift
van ons schoolplein voor te bereiden. Ook onze
leerlingenraad heeft zich uitgesproken. Het is de
bedoeling om in de meivakantie een nieuw
speeltoestel te plaatsen.
Ook gaan we hele bijzondere banken plaatsen, waar
kinderen zelf aan gaan meewerken…….
Daarnaast denken we ook aan de veiligheid:
Komende week zullen er herstelwerkzaamheden
plaats vinden aan de treden.

Groep 8
Voor de leerlingen van groep is het een spannende
periode. Vorige week hebben zij een schooladvies
ontvangen en in deze weken kunnen zij zich
aanmelden op een VO-school. Het blijft dan nog even
spannend, want bij een over-aanmelding wordt er
geloot. Op 25 maart wordt
duidelijk naar welke school
onze groep-8ers gaan in
augustus. Wel is er een
kleine kans op een aangepast advies na de citoeindtoets van april.

Uitnodiging Vakantieactiviteit Basketbal

Basketbalvereniging Lokomotief nodigt jou uit
voor een gratis basketbal clinic!
Je krijgt training van echte
basketbal trainers. Ben je 5 jaar
of ouder? Kom samen
met je vriend of vriendin lekker
basketballen bij ons in de
voorjaarsvakantie!
Kom je ook?
Wanneer: Woensdag 26 februari, 16.15-17.30 uur
Waar: Van Zweedenzaal, Jacob van Offwegenlaan
40, Rijswijk. Kleding: korte broek, t-shirt,
sportschoenen. Meenemen: bidon of flesje met
water. Douchen: handdoek en schone
kleren meenemen als je na afloop wilt douchen
Opgeven
Wil je meedoen? Vraag aan je ouders of dat mag
en vraag ze om je op te geven. Dit kan via email of
whatsapp aan: amkruijt@gmail.com / 06-83984975. Graag uiterlijk op 25 februari opgeven.
Schrijf het volgende in het bericht: Basketbal
clinic – Naam kind – Geboortejaar – Naam
basisschool. En ook graag: Naam ouder – email
adres – 06-nr.

