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Algemeen

Personeel op de Vuurtoren

Voor u de nieuwsbrief van Maart 2020. Hierin ook
informatie over de schoolreis en sportdag. Veel
scholen in Nederland houden Koningspelen op vrijdag
17 april. Wij kiezen er dit jaar voor om op die dag met
schoolreis te gaan. De redenen: De Koning is dan zelf
ook op reis naar Denemarken ;) ; Onze gymmeester
werkt op vrijdag op een andere school; Er is een wens
om een keer meer te sporten i.p.v. spelletjes; Op deze
vrijdag de 17e april zal het relatief rustig zijn in
attractieparken.

Van collega-scholen horen we dat zij allen worstelen
met de bezetting van de groepen, vooral bij ziekte van
leerkrachten. Dat geldt ook voor de vuurtoren. Er zijn
bij ons een paar aanpassingen vanwege ziekte en
verlof van twee juffen: In groep 2 werkt juf
PhuongNam Huynh op donderdag en vrijdag extra. In
groep 5 lossen we de vervanging van het
zwangerschapsverlof /ouderschapsverlof op met een
uitzendkracht, juf Marion. (met op komende
dinsdagen een Vuurtorencollega voor de groep).
Meester Yorick, onze zij-instromer is zich in groep 6
verder aan het bekwamen.

Kalender 2019-2020
6 maart
- Rapport mee
10 en 12 maart - Oudergesprekken
9 april
- Studiedag. Leerlingen vrij
10 apr – 13 apr - Paasdagen
17 april
- Schoolreis
27 april – 8 mei - Meivakantie
20 mei – 22 mei - Studiedag/Hemelvaart
1 juni
- 2e pinksterdag
22 juni
- Studiedag
24 juni
- Sportdag
7 juli
- Oudergesprekken (indien gewenst)
17 juli (middag!) – 31 aug - Zomervakantie 2020

Corona
We merken dat iedereen meer aandacht heeft voor
hygiëne, dat is mooi mee
genomen. In iedere groep zijn er
ontsmettingsdoekjes en is er
desinfecterende handgel. Verder
hopen we binnenkort over te
kunnen stappen op papieren
handdoeken in de toiletten.
Vooralsnog zijn er in onze ‘buurt’ geen meldingen van
besmettingen en dat houden we graag zo…

Kunstvorming
Schoolreis
We gaan dit jaar met heel de school naar de
EFTELING! We verwachten dat het daar relatief rustig
zal zijn, dus kunnen de kinderen optimaal genieten. U
krijgt op korte
termijn
een
brief met meer
informatie.

Jaarlijks doen groepen mee aan uiteenlopende
kunstactiviteiten. Hier een foto van een van de
kleutergroepen die dinsdag naar het kunstmuseum
zijn geweest.

Sportdag
Op woensdag 24 juni zullen we onze sportdag
houden. Geluiden van kinderen en ouders hebben
ertoe geleid dat we voor de oudere kinderen een
meer competitieve invulling zullen organiseren. Voor
de lagere groepen zal er meer spelelement in zitten.

‘Kleuren als een tovenaar, dat hebben de kleuters
geleerd deze ochtend in Kunstmuseum Den Haag. Met
de hoofdkleuren geel, blauw en rood hebben zij
kunstwerken gemaakt die, als ze droog zijn, naar

Wijzer naar de toekomst

school worden gestuurd. Een leuke, leerzame ochtend!
Dank aan de hulpouders voor de begeleiding’.

vertekening is met onverwachte lagere resultaten. Op
de eindtoets in juni is dat vaak weer recht getrokken.

Fietsenstalling

Schoolplein Mozaïekbanken

Vooruitlopend op de pleinvernieuwing wordt
binnenkort de indeling van de fietsenstalling
aangepast. Er komen nieuwe fietsenrekken:
eenzijdig, met grotere tussenruimtes en geschikt voor
bredere banden.

De aanpassingen op het schoolplein staat definitief
gepland voor in de meivakantie.

Bij de aanpassing
zullen deze twee
buitenste fietsen, die
geen baasje meer
lijken te hebben,
verwijderd worden.
(dus mocht u de
eigenaar kennen…..)
Extra Sport
Deze week is meester Wouter gestart met extra
sportactiviteiten na schooltijd. Dit is op dinsdag en
woensdagmiddag. Er hebben zich al veel kinderen
aangemeld. De nadruk ligt op spelvormen waarbij het
gaat om plezier en sportiviteit. Maar natuurlijk ook de
ontwikkeling van spelvaardigheid en tactiek.

Hierboven een beeld van zaalhockey en korfbal met
kinderen van groep 5 en 6.

Andere buitenschoolse activiteiten

Een apart onderdeel op het plein worden de
betonnen banken met Mozaïeken van de kinderen.
Om dit te realiseren komt een kunstenaar/vakman
begin april naar school om de
leerlingen van groep 3 t/m 8 iets te
vertellen over Mozaïeken Hij geeft
daarna een ontwerpopdracht aan
de kinderen. De meest geschikte
tekeningen gaan we daarna
gebruiken voor op de banken. Het
Mozaïeken zelf gaan de groepen 6,
7 en 8 doen. Met 5 banken wordt
het hard en secuur werken voor
hen! Dit doen we in de laatste week voor de
meivakantie. In de meivakantie zelf zal de kunstenaar
de mozaïeken op de banken plakken en afwerken.
Zo wordt het meer en meer een plein ons allemaal!

Ondersteunende software: Rekentuin Taalzee
Sinds enkele weken wordt het oefenprogramma
Rekentuin geleidelijk meer en meer ingezet in school.
Het gaat hier om extra oefening of juist uitdaging. Het
is een computerprogramma met diverse sommen op
alle niveaus. Het mooie van Rekentuin is dat de
leerling eerst makkelijke en moeilijke sommen door
elkaar maakt en dat het programma vervolgens
precies uit zoekt op welk niveau het kind sommen
aangeboden moet krijgen. En dan is het oefenen. De
leerkracht kan zien wat en hoeveel er geoefend is en
ook wat de vorderingen zijn. In de klas kan door
iedereen tegelijk met rekentuin gewerkt worden,
maar ook individueel of met een groepje. De school
beschikt inmiddels over 60 tablets en goede Wifi.

Vanaf april zullen er nog enkele andere naschoolse
activiteiten plaats vinden.
Binnenkort ontvangt u
hierover meer informatie.

Oudergesprekken
Inmiddels heeft u een uitnodiging gehad om in te
schrijven voor een gesprek met de leerkracht. Voor
het eerst doen we dat via Parro. Het rapport dat uw
kind vrijdag mee krijgt geeft een overzicht van hoe
hij/zij het doet in de groep. De uitdraai met citoresultaten laat de ontwikkeling zien t.o.v. de
landelijke norm. De cito januari-toets doen wij
overigens vrij vroeg waardoor er soms een

In het gebruik maak de juf of meester daarnaast de
keuze of Rekentuin ook als huiswerk gegeven gaat
worden. (Dus thuis met eigen computer inloggen en
oefenen).

