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NIEUWSBRIEF
Juli 2019

Algemeen
Voor u de nieuwsbrief van juli. We praten u bij over
actuele zaken. Graag uw aandacht ook voor de
kalender.
Kalender juli 2019
5 juli (vr)
- Schoolreis
9, 11 juli di,do) - Oudergesprekken (indien u wenst)
12 juli (Vr)
- Afscheidsdag groep 8
16 juli (di)
- ’s Ochtends: Nieuwe groep wennen
17 juli (wo)
- Heel Vuurtoren bakt
18 juli (do)
- Zomerfeest
19 juli – 2 sept - Zomervakantie

Kalender 2019-2020
19 juli – 2 sept - Zomervakantie
2 sept (ma)
- Studiedag, Leerlingen nog vrij.
3 sept 2019 (di) - Schoolstart
16 sept (ma)
- Startgesprekken(dag). Leerlingen vrij
17 sept (di)
- Prinsjesdag. Geen school.
21 okt – 25 okt - Herfstvakantie
30 okt (wo)
- Studiedag. Leerlingen vrij
5 dec (do)
- Sinterklaasmiddag vrij
6 dec (vr)
- Studiedag. Leerlingen vrij
19 dec
- Kerstviering in de avond
20 dec (mi) – 5 januari
- Kerstvakantie
11 febr
- Studiedag. Leerlingen vrij
24 feb – 28 feb - Voorjaarsvakantie
9 april
- Studiedag. Leerlingen vrij
10 apr – 13 apr - Paasdagen
27 mei – 8 mei - Meivakantie
20 mei – 22 mei - Studiedag/Hemelvaart
1 juni
- 2e pinksterdag
22 juni
- Studiedag
17 juli (mi) – 31 aug - Zomervakantie 2020

Personeelsnieuws
Een aantal wijzigingen in het team:
We gaan helaas afscheid nemen van:
Meester Bert Couperus. Hij gaat met (pre-) pensioen
en zal zich vermaken met hobby’s en familie.
Juf Bianca vd Zwan. Zij gaat op een school in haar
woonplaats Zoetermeer aan de slag.
Juf Linda Kortekaas. Zij is ingegaan op een aanbod van
een andere school, waardoor we haar al weer gaan
missen.
Juf Alice Lagas: Voor haar liggen er uitdagingen op
haar werkterrein in ontwikkeling van methodieken.
We hebben een nieuwe gymmeester met de naam:
meester Wouter Lorinser.

Betreft de ‘ziekenboeg’: Juf Dana Stolze is weer beter
en staat weer volledig voor de groep. Onze conciërge
Peter van Zanten is er weer voor 100%. Ook met juf
Erica van Dam gaat het beter. Zij is al weer meer in de
school en de verwachting is dat ze er in september
weer helemaal staat. Met juf Esther Abrams gaat het
beter, zij zal na de vakantie ook weer van de partij
zijn.

Groepsverdeling
De nieuwe groepsverdeling heeft wat lang op zich
laten wachten. Door vertrek van mensen is het even
puzzelen. Zie ook ‘personeelsnieuws’ Groep 1 is nog
niet ingevuld. We informeren u zodra we meer
weten.
Gr 1: Nog onduidelijk
Gr 2: Juf Erica van Dam (ma-wo) en juf Dana Stolze (do,vr)
Gr 3: Juf Ellen de Jager (di-vr) en juf PN Huyn (ma)
Gr 4: Juf Ineke Overduin (ma,wo-vr) en juf PN Huyn (di)
Gr 5: Juf Annemarie vd Sprong (ma-wo) en juf Angelique
Tomeij (do-vr)
Gr 6: Meester Leon Koorevaar (di-vr) en juf Esther Abrams
(ma)
Gr 7: Juf Marianne Kuiper en juf Esther Abrams (vr)
Gr 8: Juf Lorienne Brown en meester Leon Koorevaar (ma)

Groep 1 en 2
Ook dit jaar hebben we weer een aparte groep 1 en
een groep 2. In groep 2 komen ook de zgn.
‘herfstleerlingen’: Kinderen die tussen 1 oktober en 1
januari geboren zijn. Incidenteel kan het voorkomen
dat een ouder kind toch in groep 1 blijft of een (veel)
jonger kind doorgaat naar groep 2. Dit is altijd in
overleg met de ouders of verzorgers.
Over 2Samen en Het Volle Leven
Het blijkt dat basisschool Het volle leven extra ruimte
nodig heeft. De gemeente verplicht dan scholen om
bij een ander school, die ruimte heeft, in te trekken.
Om die reden zullen 2 groepen van die school ons
bijgebouw aan de Haringstraat betrekken. Mogelijk
voor enkele jaren. Zij hebben een eigen ingang en
zullen hun pauze bij hun eigen school hebben.
De
Kinderopvang
2Samen
met
buitenschoolse 2Orka’s,
verhuizen
van
het

Wijzer naar de toekomst

bijgebouw naar het schoolgebouw en krijgen ruimte
op de 1e verdieping.

Informatieavond
Op woensdag 26 juni hadden we een
informatieavond over de schoolontwikkeling. Ter
sprake kwam:
Schoolresultaten:
De eindscores van groep 8 zijn bovengemiddeld en
ook de VoortgezetOnderwijsAdviezen zijn boven het
landelijk gemiddelde. De tussentoetsen van alle
groepen liggen rond het landelijk gemiddelde.
Als school werken we aan:
1. Een fijn pedagogisch schoolklimaat
2. Een goed basis op de ontwikkelingsgebieden
3. Toekomstgericht onderwijs
Ad 1: Pedagogisch klimaat: we gaan door met Goed
van Start. Juist bij de groepsvorming aan het begin
van het jaar doen we hiervoor speciale activiteiten
(klasbouwers en teambouwers) en maken we
afspraken.
Ad 2: Een goede onderwijsbasis bereiken we door ons
te specialiseren in effectieve instructie om zo de
kinderen gepast te kunnen begeleiden
Ad 3: Wat betreft toekomstgericht onderwijs gaan we
in de komende jaren meer doen aan
internationalisering, ict en thema’s. Komend jaar
starten we met Engels in alle groepen!
De aanwezigen op deze avond gaven aan het
informatief en nuttig te hebben gevonden. Er waren
wel 14 ouders aanwezig….. Ieder mens telt, maar wat
meer ouders een volgende keer zou wel fijn zijn. Laat
mij vooral weten wat u zou willen horen!

Zomerfeest Heel Vuurtoren bakt
Op woensdagochtend 17 juli kunnen kinderen een
zelf
gemaakte
taart
inleveren.
Een
jury
beoordeelt de taarten.
Vanaf 12.30 uur worden
taartstukken verkocht aan
liefhebbers. De opbrengst is
voor het schoolplein. Juryoordeel en het bedrag wordt de 18e bekend.

Groepen 1 t/m 4 tussen 10.30 en
11.30 uur
Groepen 5 t/m 7 tussen 12.00 en
13.00 uur
Wilt u helpen met de spelletjes?
Graag!
Aanmelding uiterlijk 12 juli bij leerkracht m.b.v.
strookje van de eerder verzonden brief.

Zomerfeest Vuurtoren Got Talent
Donderdag 13.00 uur treden leerlingen van veel
groepen op met een leuke act. Komt u ook kijken?

Op Talentenjacht met de VakantiePas!
Het is bijna zomervakantie, dus de VakantiePas is
weer uitgedeeld in de klas. Hét paspoort voor
kinderen van 4 t/m 12 jaar, boordevol activiteiten
met korting. De VakantiePas is goed voor € 300,- aan
korting en bevat meer dan 80 (zomer)activiteiten in
en om de stad. Met het thema ‘Talentenjacht’ kunnen
kinderen hun (verborgen) talenten ontdekken. Is het
muziek, sport, koken, dans of wetenschap? Verder is
er het vertrouwde aanbod van onder meer musea,
workshops, zwembaden, pretparken en een gratis
ijsje of pannenkoek. Als de kinderen 5 activiteiten
hebben gedaan, kunnen ze in de bibliotheek een
VakantiepasMedaille ophalen.

Naast de kortingen en zelfs gratis activiteiten, zijn er
ook flinke prijzen te verdienen. De hoofdprijs is een
(slaap)weekend Duinrell en het Tikibad voor 4
personen. Alle activiteiten staan vanaf 8 juli ook op
www.vakantiepas.nl. Daar vindt u ook alles over
eventuele wijzigingen, prijsvragen én extra
activiteiten die niet in de ‘papieren’ VakantiePas
staan.

Fijne vakantie

Zomerfeest Actie ‘schoolplein
We willen het schoolplein
een facelift geven met o.a.
nieuwe speeltoestellen. De
taartenbakactie is hiervoor
ingezet, maar u mag ook
geld doneren in de daarvoor
bestemde collectebus.

Zomerfeest Oud Hollandse spelletjes

Team De Vuurtoren wenst u alvast een:
Een fijne, rustige en zonnige zomervakantie!!

