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Algemeen
Inmiddels komen de leerlingen weer alle dagen naar
school. Het is fijn voor de kinderen weer in ‘hun’
groep te zitten. Voor de leerkracht goed om weer
met zijn/haar groep het reguliere programma voort
te zetten. De hoofdvakken krijgen de komende tijd in
verhouding meer aandacht.
In deze nieuwsbrief leest u vooral actuele zaken.

Welke coronamaatregelen zijn er nog steeds?
Alle denkbare hygiëne- en ventilatiemaatregelen.
Continurooster, voor minder bewegingen in de
school en minder mensen buiten het personeel.
Nog geen ouders in de school, schoolstraat
Alleen externe deskundigen in school, indien we de
doorgang van groot belang achten.
Geen naschoolse activiteiten, om mixen van groepen
te voorkomen.
Schoolreis, kamp, sportdag, educatieve uitjes … zijn
activiteiten die nog even niet mogen.
Extra: Ca. 3 dagen per week extra ondersteuning in
de school. Op meerdere momenten worden groepjes
kinderen extra begeleid. Deze inzet wordt bekostigd
vanuit een subsidie van de overheid voor in deze
coronatijd.

januaritoetsen worden in deze weken (maart)
afgenomen.
De resultaten gebruiken we om op individueel of
groepsniveau te kijken naar wat een leerling of groep
nodig heeft. Om hier vervolgens het onderwijs op af
te stemmen.
De resultaten geven ook een niveau van functioneren
aan. De tekens en kleuren betekenen dan iets. De
resultaten van deze maand kunnen negatief
afwijkend zijn. In dat geval houden we uiteraard in
het oog dat een kind beter kan.

Rapport en oudergesprek
De rapporten baseren we vooral
op daadwerkelijk behaalde
resultaten op de methode
toetsen. Deze geven een
indicatie in hoeverre uw kind de
behandelde leerstof beheerst.
Daar kinderen nu soms de kans
niet gehad hebben om iets te begrijpen of inoefenen
en het feit dat we minder toetsresultaten hebben,
maakt dat de gemiddelden oneerlijk en
ongefundeerd kunnen zijn. We zullen dus een
aangepaste rapportage geven.
De oudergesprekken via TEAMS zijn op 13 en 15 april.
Het rapport ontvangt u op 9 april.

Onderwijs
Na een schoolsluiting zijn er
verschillen in de vorderingen
van leerlingen. In de groep zal er
extra instructie zijn voor
leerlingen met hiaten en tevens
ruimte gegeven worden aan
kinderen die verder kunnen. De
toetsen helpen ons hier inzicht in te hebben.
In school hebben we momenteel op drie dagen extra
ondersteuning van leerkrachten. Zij zullen ingezet
worden waar nodig.
De vergrootte vaardigheid met computers geeft ook
kansen om individueel effectief vaardigheden in te
slijpen. Komende week verwachten we 24 nieuwe
tablets voor extra inzet.

Over besmettingen in school
In iedere nieuwsbrief houden we
u, met inachtneming van de
privacy-wetgeving, op de hoogte
van eventuele besmettingen.
Er zijn deze weken nog altijd
relatief meer kinderen afwezig.
Op het moment is dat gemiddeld
2 per groep. Ouders geven ook gehoor aan de oproep
kinderen met een ‘snottebel’ thuis te houden. Dat
waarderen we zeer.
Afgelopen weken hebben meerdere collega’s zich
nog laten testen bij geringe klachten, en gelukkig
steeds met een negatieve testuitslag.

Groep in quarantaine
Citotoetsen
Vanaf groep 3 hebben de leerlingen 2x per jaar een
cito
LVS-toets
(LeerlingVolgSysteem).
De

Recent, 16 maart, is er een leerling positief getest,
waardoor, in dit geval groep 8, nog een paar dagen in
quarantaine moest. Bij een negatieve testuitslag
kunnen de kinderen na de 5e dag weer naar school.

Wijzer naar de toekomst

Daar het laatste contact in dit geval vorige week was,
kunnen we op de 18e al weer de eerste groep 8-ers op
school verwachten. Voor groep 8-ers die geen test
ondergaan, is de eerste schooldag dinsdag de 23e.
In geval van een positieve testuitslag neemt de GGD
altijd contact op met de school en bespreekt de
situatie. De GGD adviseert op basis van het geldende
beleid. De school volgt de adviezen op. In de praktijk
betekent dit in ieder geval dat ouders van de
betreffende groep een GGD-brief zullen ontvangen
via school. Soms doet de GGD nog verder bron- en
contactonderzoek, waarbij ouders van klasgenoten
benaderd kunnen worden.
Zie verder het eerder toegezonden protocol.

Corona-ziek-quarantaine in het gezin?
• 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
29 mrt
- Schoolfotograaf
1 april
- Studiedag, geen lessen
13 en 15 april - Oudergesprekken
2 apr – 5 apr - Pasen
26 apr – 7 mei - Meivakantie
13 – 14 mei
- Hemelvaart
24 mei
- Pinksteren
1-2 juni
- Studiedagen, geen les
5,6 juni
- Oudergesprekken
19 juli – 27 aug - Zomervakantie

Schoolfotograaf
Op maandag 29 maart komt de
schoolfotograaf op school. In
oktober was deze verplaatst
naar het voorjaar. We denken
dat we dit behoorlijk veilig
kunnen
organiseren.
De
fotografen blijven vooral in de
gymzaal, waar de foto’s genomen worden, en blijven
op voldoende afstand in deze grote goed
geventileerde ruimte. De actieve coördinatie in
school zal dit keer door het personeel opgepakt
worden.
De foto’s worden genomen door ‘Nieuweschoolfoto’,
dezelfde als de vorige keer. Er zijn individuele foto’s,

groepsfoto’s en broertje-zusjefoto’s (alleen van
kinderen die op de Vuurtoren zitten).
Maandag 29 maart is na het weekend dat
de klok een uur vooruit is gezet, dus op tijd
het bed uit 😉.

De ‘schoolstraat’
Nog altijd organiseert de gemeente in Den Haag de
‘schoolstraat’. In het geval van De Vuurtoren wordt
het deel van de Haringstraat bij aan- en uitgaan van
de school afgesloten voor verkeer.
Afgelopen week ontvingen wij, en de medewerker
die de afsluiting verzorgt, een waarschuwing van de
brandweer (voorzien van foto’s): Bij een controle
stonden er auto’s geparkeerd voor het afzethek en
soms zelfs zonder bestuurder erin. Dat is niet
toegestaan. Wilt u hier a.u.b rekening mee houden
en ook de aanwijzingen van ‘de man in het
fluorescerende pak’ opvolgen? Ik sluit niet uit dat een
volgende controle door wetshandhavers gedaan
wordt….

ICT, tablets
De afgelopen jaren hebben we
onze voorraad tablets met ca. 25
stuks per jaar uitgebreid. In de
groepen 3 t/m 5 worden ze
intensief ingezet in het digitale
rekenprogramma. Recent zijn er
24 tablets bijgekomen om vooral
in te zetten in de groepen 6, 7 en 8.
Niet alleen was het bij het thuisonderwijs fijn dat veel
kinderen al de nodige ervaring hadden, maar ook de
leerkrachten hebben hun skills uitgebreid.
Steeds meer methodemakers leveren ook
bijpassende digitale oefensoftware.
Overigens worden in de kleutergroepen ook al wel de
tablet ingezet voor oefeningetjes.

