Stevinstraat 65E
2587 EB Den Haag
070-3540031
www.cbsdevuurtoren.nl

NIEUWSBRIEF
Juni 2021

Algemeen
Hier de nieuwsbrief van juni 2021 met veel informatie
over het nieuwe schooljaar.
Op 1 en 2 juli heeft het team 2 studiedagen, die
gebruikt worden om het jaar te evalueren en nieuwe
plannen te bespreken. Die dagen is er geen school.
Binnenkort hopen we de verdeling van leerkrachten
over de groepen bekend te maken. Doordat we nog
een kleine vacature hebben kan het definitieve
plaatje nog even niet gedeeld worden.
Continurooster?
Enige tijd geleden vroeg ik u uw mening over een
mogelijke invoering van een continurooster.
Afgelopen maanden hadden we een continurooster
om de school meer corona-proof te kunnen houden.
Hieronder de resultaten van de ouder-enquête

Tussenschoolse pleinactiviteiten
Na een investering in het plein afgelopen jaar, gaan
we het komend jaar investeren in een
gestructureerde
invulling
van
de
buitenmiddagpauze. Deze zal verzorgd worden door
professionals van Halojobbing, geassisteerd door
enkele van de huidige overblijfmedewerkers.
We doen dit om kinderen spelalternatieven te
bieden, wat goed is voor hun fysieke en mentale
ontspanning. Later meer hierover.
Naschoolse activiteiten
Komend schooljaar zullen er in 3 blokken van 10
weken naschoolse activiteiten zijn. Dat is dan voor
groep 1/2, 2/4, 5/6, 7/8. We starten half september.
Er kunnen steeds 16 leerlingen meedoen aan zo’n
blok. De inschrijving is na ontvangst van een link.
Aanmeldingen na plaats 16 komen op een wachtlijst
en/of krijgen in de volgende ronde voorrang.
Ook de naschoolse sport gaat in september weer
draaien: Op dinsdag voor groep 5/6, op woensdag
groep voor 3/4 en op vrijdag voor groep 7/8. Ook hier
moeten kinderen zich vooraf voor aanmelden. Voor
aanvang krijgt u hier meer informatie over.
Kalender 2020-2021
1 en 2 juli
- Studiedagen, geen les
5, 6 juli
- Oudergesprekken
16 juli laatste schooldag (middag vrij).
19 juli – 27 aug - Zomervakantie
De oudergesprekken alleen te voeren indien door ouder of
leerkracht gewenst is. De gesprekken gaan via Teams.
Wel graag contact maken op de momenten dat u
afgesproken hebt!
Zie voor 2021-2022 de Schoolkalender als bijlage.

De response was ca. 50%.
VOOR: 76%; Maakt niet uit: 19%; TEGEN: 5%.
De motivaties verschillen en er zijn nog enkele
opmerkingen geplaatst door ouders. Eén ervan is
zorg om voldoende etenstijd voor de jongere
kinderen.
Ook binnen het team is er een flinke meerderheid
VOOR. Met zo’n grote meerderheid van ouders en
team is nu de intentie om komend school structureel
door te gaan met een continurooster. Dit voorstel
wordt aan de MR voorgelegd, die daar nog
instemming op moet verlenen.

Schooltasspullen (bericht van Stichting Leergeld)
Schoolspullenpas voor kinderen tussen 4-18 jaar.
Kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar met een Haagse
Ooievaarspas kunnen bij Leergeld Den Haag de
Schoolspullenpas
aanvragen.
Met
deze
Schoolspullenpas kunnen ze, samen met hun ouders,
spullen voor school kopen: pennen, potloden,
gymspullen, mappen… en wat er verder nog nodig is
voor school.
De waarde van de pas is € 50 voor kinderen op de
basisschool; € 250 voor brugklasleerlingen en € 150
voor leerlingen vanaf de tweede klas van het
voortgezet onderwijs.
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U kunt de aanvraag ook digitaal doen op de website
van Leergeld Den Haag:
https://www.leergelddenhaag.nl/aanvraagssp
Nationaal Programma Onderwijs
Er komt subsidiegeld voor
scholen om te werken aan de
opgelopen
onderwijsachterstanden van leerlingen.
De bedoeling is dat scholen
aansluiten bij waar ze nu mee
bezig zijn en dat ook te versterken of uit te breiden.
Scholen kunnen kiezen uit bewezen effectieve
interventies. De vuurtoren zet in op:
• Een goede basis door te starten met drie
kleutergroepen, waardoor deze niet te vol worden
bij onverwachte instroom
• Effectiever onderwijs: Scholing en begeleiding op
effectieve lessen en verwerking met gerichte
feedback naar leerlingen
• Ook in groep 6-8 gaan we de rekenverwerking op
tablets doen. De ervaringen afgelopen jaar in groep
3-5 waren zeer positief
• Inzet extra personeel* voor versterking van
effectieve lessen en hulp aan groepjes leerlingen
• Strakkere pedagogische aanpak naast ons
programma op een positieve groepssfeer; Meer
rust en structuur door een continurooster en door
professionele buitenspelbegeleiding voor groep 3-8
en continurooster
• Een vorm van huiswerkbegeleiding*. De
organisatie hiervan loopt
• Een zomerschool voor groep 7 (straks groep 8) in de
eerste vakantieweek
• Inzet van stagiaires en het worden van een
opleidingsschool, waardoor meer Pabostudenten
komen, wat extra handen geeft, maar waarbij we
ook investeren in personeel voor de toekomst
*Veel hangt af van het kunnen vinden van voldoende
mensen
N.a.v. onze schoolanalyse, gaan we ook inzetten op
het versterken van de leesmotivatie.
Over besmettingen in school
In iedere nieuwsbrief houden we u,
met inachtneming van de privacywetgeving, op de hoogte
van
eventuele besmettingen.
Recent hebben we geen berichten van besmettingen
geconstateerd of vernomen.
Op 23 juni is er door de overheid en
onderwijsinstanties een nieuw protocol verspreid.
Hierin staat dat het overgrote deel van de regels nog
blijven gelden. Regels als looproutes en het niet
mogen mixen van groepen zijn bijvoorbeeld
opgeheven. Verder blijven de regels over hygiëne,

afstand houden, thuis blijven bij klachten allemaal
nog van toepassing.
Externen in de school, waaronder ouders is
toegestaan, mits de gezondheidscheck is gedaan en
er 1,5 afstand gehouden kan worden. Dit betekent
dat de deur nog niet ‘open’ kan staan, maar dat er in
overleg toegang kan zijn onder genoemde
voorwaarden.
Het gaat de goede kant op en laten we hopen dat we
in 2021-2022 een meer normaal schooljaar kunnen
hebben. We houden u op de hoogte
Juf Marieke Brand na 38 jaar met pensioen
Wellicht heeft u het deze winter mee gekregen, maar
juf Marieke Brand is in maart als pedagogisch
medewerker bij de Peuterschool met pensioen
gegaan. Nu, na 4 maanden extra, gaat zij ook als
administratief medewerker voor de basisschool met
pensioen. Dat na 38 jaar werken voor de school! De
school hangt vol met dit afscheid dus de kinderen
weten er alles van. Op school hebben de kinderen
afscheid genomen op woensdag 23 juni, door
allemaal even langs te gaan. Zie foto..

Bedankt voor de inzet juf Marieke Brand en fijn
pensioen!
Laatste Vuurtorenweken voor groep 8
Na een periode van eindtoets en aanmelding was het
puzzelen hoe we in deze coronatijd een mooi
afscheid konden organiseren voor onze groep 8.
Helaas kon het kamp naar Wilhelminaoord niet
doorgaan. Toch heeft groep 8 drie dagen een kamp,
en wel volledig in Scheveningen. Allemaal
georganiseerd door een actieve oudergroep.
Het schoolkamp is van 28-30 juni en nu in volle gang:
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Afgelopen weken waren er regelmatig camera’s in de
de school voor opnames van de groep8-eindmusical.
Op de afscheidsavond, donderdag 8 juli in het
gebouw van VO-school BelgischPark wordt de film
vertoond voor kinderen en ouders. Tevens is er dan
het officiële afscheidsmoment..

Brood om weg te geven
Enkele collega’s van onze school doen ook
vrijwilligerswerk. Van hen komt onderstaande
informatie. Een goed doel dat we graag delen via
deze weg.
https://www.broodexpres.nl/
Contactpersoon Willem Ettinger (06-42872046)

Groep 5 en 6 naar opening LEGOLAND
Sinds de coronacrisis zijn er helaas geen schooluitjes
meer geweest voor de kinderen van alle basisscholen
in Nederland. Nu er steeds meer versoepeld kan
worden, gaat ook dat weer veranderen. Op 23 juni
mocht groep 5 en 6 van onze school de officiële
opening verrichten van LEGOLAND Scheveningen.
De kinderen moesten van lego eten maken voor GIGI
de giraffe en vervolgens kwam er een sleutel naar
beneden, waarmee LEGOLAND geopend kon
worden. Een aantal kinderen van groep 5 mochten
zelfs door de muur van duplo lopen.

Skate-activiteit op school
Donderdag 24 juni zijn de groepen 3 t/m 8 tijdens de
gymles gaan skaten!
Sommige kinderen stonden voor het eerst op skates
en hebben nieuwe dingen geleerd wat gepaard ging
met vallen en opstaan. Hiernaast werden er hoge
sprongen gemaakt over de schans en werd er over de
wipwap heen gereden.

Bij dit alles was ook pers aanwezig. De journalisten
en fotografen van o.a. Hart van Nederland, het AD en
DenHaag FM hebben foto’s genomen, de kinderen
geïnterviewd en van alles op TV en hun sociale
mediakanalen geplaatst. Onze leerlingen deden dit
heel professioneel en hebben de eer van de school
goed hooggehouden. Goed gedaan jongens en
meisjes. Wij van De Vuurtoren zijn trots op jullie!

De kinderen die al vaker op skates gestaan hadden
gingen aan de slag met nieuwe trucjes over de schans
en deze werd steeds wat hoger en moeilijker.
Hiernaast hebben de kinderen leuke spellen
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gespeeld. Zij hebben zelfs tikkertje gespeeld op
skates, ballen gegooid en gevangen en tijdens de
stroomstoring zelfs even discoskaten in het donker!
Aan alle ouders heel veel dank voor het regelen van
het eigen skatemateriaal, de mutsen en petjes!
Superfijn
Vier de zomer met de VakantiePas!
Een dezer dagen worden de VakantiePassen voor uw
leerlingen bezorgd op school. Dat is een week eerder
dan gewoonlijk. Om te voorkomen dat mensen al
willen reserveren via websites van aanbieders die daar
nog niet klaar voor zijn, vragen we u de
VakantiePas niet meteen uit te delen, maar te
wachten
tot woensdag
30
juni.

De VakantiePas bestaat 25 jaar en om dat te vieren
krijgen de kinderen er dit jaar een vel
VakantiepasStickers bij. De pas bevat 80 activiteiten,
waarvan 23 gratis en de rest met korting.
De samenstelling van de VakantiePas was voor het
tweede jaar een enorme uitdaging door de langdurige
onzekerheid over openstelling. Mede daardoor hebben
wij gezocht naar extra (sportieve) buitenactiviteiten.
Zo kunnen de kinderen 17 juli t/m 29 augustus met de
VakantiePas naar beachkorfbal, rolhockey, surfles,
tennis of boomklimmen. Maar ook kunnen ze weer
terecht bij musea, restaurants, workshops en
zwembaden. Verder worden kinderen gestimuleerd om
een oudere blij te maken met een leuke kaart of
tekening en kunnen ze vrijkaarten voor de Efteling
winnen.

