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Algemeen
Hier de nieuwsbrief van eind mei 2021 met de stand
van zaken rond corona, nieuws over de
middagpauze, groep 8 en ook het nieuwe
vakantierooster (zonder studiedagen nog even)
Continurooster?
Tot de zomer houden we het continurooster volgens
het huidige rooster. Op de manier zijn er zo weinig
mogelijke bewegingen in en rond school.
Leerkrachten eten zelf een kwartiertje met de groep.
Binnen het team hebben wij dit coninurooster
geëvalueerd en ons de vraag gesteld of het een idee
is om als school regulier over te stappen op een
continurooster.
Wat houdt een continurooster ongeveer in: Alle
kinderen blijven tussen de middag op school en
hebben dan 3 kwartier pauze (half uur buiten,
kwartier eten in de klas. Ze hebben zelf hun eten en
drinken bij zich. Omdat de pauze dan korter is, gaat
de school ook een kwartier eerder uit (14.45 uur).
Om structureel over te stappen naar een
continurooster moeten de ouders geraadpleegd zijn
en de MR instemming verlenen. U kunt binnenkort
een link verwachten naar een vragenlijst om uw
voorkeur uit te spreken.
Tussenschoolse pleinactiviteiten
Na een investering in het plein afgelopen jaar, gaan
we het komend jaar investeren in een
gestructureerde
invulling
van
de
buitenmiddagpauze. Dit zal verzorgd worden door
professionals, 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.
Kinderraad Muzee (verslag van Muzee)
Bij Muzee is vorige maand de ZEEKIDS Kinderraad
geïnstalleerd. Zeven kinderen van vier Scheveningse
basisscholen; waaronder De Vuurtoren zullen het
komende jaar met Muzee meedenken. Muzee is vereerd
dat Flo van de Vuurtoren deelneemt.
Na de kennismaking zijn ze gelijk aan de slag gegaan
met Het Grote Brainstormspel, daar zijn nu al
verrassende ideeën uitgekomen! Elke maand zal de
kinderraad bijeenkomen voor de Denk & Doe middag.

De belangrijkste opdracht voor de Kinderraad luidt:
Hoe kunnen we Muzee en Scheveningen nóg leuker
maken voor kinderen. Muzee kijkt uit naar deze
bijzondere samenwerking!

Flo staat hier helemaal aan de rechterkant. De
Vuurtoren is er blij mee en trots op FLo.
Kalender 2020-2021
1-2 juli
- Studiedagen, geen les
5,6 juli
- Oudergesprekken
19 juli – 27 aug - Zomervakantie
Schoolvakantie 2021-2022
Prinsjesdag
Herfst
Sint middag
Kerst
Voorjaar
Goede vrijdag-Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Begint
21-9-2021
16-10-2021
3-12-2021
25-12-2021
26-2-2022
15-4-2022
23-4-2022
26-5-2022
6-6-2022
9-7-2022

Eindigt
21-9-2021
24-10-2021
3-12-2021
9-1-2022
6-3-2022
18-4-2022
8-5-2022
27-5-2022
6-6-2022
21-8-2022

Schooltasspullen (bericht van Stichting Leergeld)
Schoolspullenpas voor kinderen tussen 4-18 jaar.
Kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar met een 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

Wijzer naar de toekomst

voor leerlingen vanaf de tweede klas van het
voortgezet onderwijs.
Zelf aanvragen met het aanvraagformulier?
Eind mei heeft Leergeld Den Haag een
aanvraagformulier gestuurd op naam van het kind.
Ouders kunnen de gegevens op het formulier
controleren. Kloppen de gegevens, dan kan het
formulier, met een handtekening van de
ouder/verzorger, naar Leergeld Den Haag worden
teruggestuurd. Gebruik hiervoor de antwoordenvelop
(postzegel niet nodig).
Digitaal aanvragen: snel en makkelijk
U kunt de aanvraag ook digitaal doen op de website
van
Leergeld
Den
Haag:
https://www.leergelddenhaag.nl/aanvraagssp
Nationaal Programma Onderwijs
U zult vast wel gehoord hebben dat de overheid
miljarden investeert in het onderwijs, om in de
komende jaren scholen te helpen achterstanden in te
lopen.
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. Met wel verschillen in effectiviteit en
kosten. De gepubliceerde ‘menukaart’ hiervoor
omvat meerdere gebieden:
• Meer onderwijs (Voorschool, lesuitbreiding,
zomerschool, ….
• Effectievere inzet lessen (lesvorm, tutoring,
feedback,….)
• Sociaal-emotionele ontwikkeling (interventies op
welbevinden, sport, cultuur)
• Ontwikkeling executieve functies ( metacognitie,
zelfregulerend, samenwerkend,..)
• Inzet
personeel
en
ondersteuning
(klasverkleining, onderwijsassistenten, ….
• Faciliteiten,
randvoorwaarden
(
ouderbetrokkenheid,
digitale
hulpmiddelen,
leermiddelen, data-informatiesysteem, coaching,
training, professionalisering, ….
U ziet, genoeg om uit te kiezen om het resultaten te
verbeteren. In dat proces zitten wij nu. We werken
hierin samen met de andere 40 scholen van SCOH.
Als het om extra personeel gaat, doet zich al wel
gauw het probleem voor dat er een tekort is aan
personeel in het onderwijs….
Op de studiedagen begin april zal dit plan een groot
thema zijn. Later meer

Over besmettingen in school
In iedere nieuwsbrief houden we u,
met inachtneming van de privacywetgeving, op de hoogte van
eventuele besmettingen.
Zeer recent hebben we helaas de
quarantaineprocedure voor groep
6 en 8 moeten activeren. Dit nadat duidelijk werd dat
op vrijdag in de groep contact is geweest met iemand
met Covid-19. Indien er een negatieve testuitslag is
na 5 dagen kunnen de kinderen weer naar school.
Anders na 10 dagen.
We merken dat kinderen met klachten in de meeste
gevallen thuis gehouden worden. Dat is goed zo.
Leerkrachten hebben zelftests die ze 2x per week
kunnen gebruiken om de kans te verkleinen dat ze op
school komen met een ongemerkte besmetting. Bij
klachten wordt er door de leerkracht altijd op een
testlocatie getest.
Groep 8 maakt de cito-eindtoets
Inmiddels zijn de toetsresultaten binnen van groep
de door groep 8 gemaakte Cito-toets. De kinderen
hebben erg hun best gedaan en dat was ook wel
terug te zien.

Met een scorerange tussen 500 en 550 tellen we er
veel in de 540. De hoogste score was 545. Het
gemiddeld van de school was met 534,9 en dat is een
halve punt boven het landelijk gemiddelde! We zijn
trots op de kids!
2Samen
2Samen verzorgt bij de Vuurtoren de naschoolse
opvang.
Afhankelijk van dag en grootte van de groep zijn ze
op de locatie de Orka’s (vuurtoren) of 2Ontdekkers
Met name voor de kleuters wordt gekeken of er voor
de vrijdagmiddag een groep gestart kan worden.
Laat het hen weten (070-8200884 optie 1)
Groep 7 leerlingen slagen voor de verkeersexamen
Vorige week stonden er veel
fietsen bij de school… Ja
hoor, groep 7 mocht de
verkeerstest doen. En ze zijn
allemaal geslaagd! Niet
alleen op de fiets, maar ook
voor de toetsen. (één zieke
leerling moest nog wel iets inhalen)

