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Algemeen
Beste ouders van de Vuurtoren. In deze nieuwsbrief
o.a. de stand van zaken rond de aangescherpte
regels omtrent corona. We vertrouwen er op dat u
hier serieus mee omgaat zodat we besmettingen
buiten de school kunnen houden.
Corona-update
Landelijk nemen de besmettingen
op flink toe. Op school merken en
horen zo nu en den van
besmettingen bij iemand thuis. En
af en toe is er een leerkracht die een
sneltest laat doen.
Recent zijn de maatregelen, ook voor scholen weer
aangescherpt. Hieronder de belangrijkste:
• Kinderen met Corona-klachten kunnen
niet naar school. Het advies is om uw kind
te laten testen.
• We adviseren sterk om u/uw kind te laten
testen bij klachten. Op die manier willen
we samen voorkomen dat zich een
uitbraak gaat voordoen.
• Als iemand in het gezin besmet is dan gaat
die persoon in isolatie. De huisgenoten
moeten in quarantaine. Als uw kind zich op
de 5e dag laat testen en de uitslag is
negatief kan hij/zij de volgende dag weer
naar school.
• Als er meerdere kinderen ziek zijn in een
groep, is er contact met de GGD over de
maatregelen. Dit kan leiden tot het naar
huis sturen van een groep.
In school proberen we waar mogelijk afstand te
houden en ook houden we ons aan de
hygiënemaatregelen. In school laten we alleen
anderen toe, wanneer dat echt noodzakelijk is.
Hopelijk houden we op deze manier Covid-19
buiten onze school en kan het onderwijs door
gaan.
Schoolstraat
De straatafsluiting van een deel van de Haringstraat
aan de schoolpleinzijde noemt de gemeente een
‘SCHOOLSTRAAT’. Deze is bedoeld om ouders en
kinderen veilig naar en uit school te laten gaan.
De gemeente gaat echter bezuinigen op de inhuur
van de professionals in de felgekleurde pakken….

Om voor de Vuurtoren toch de ‘Schoolstraat’ in stand
te houden maken zij er een éénrichtingstraat van (na
raadpleging bewoners). Onze conciërge René zal
aan één zijde dan de straat afzetten bij het aan en
uitgaan van de school. Bij de ingang van het plein
houdt hij dan een oogje in het zeil.
In samenspraak met de gemeente is voor deze
oplossing gekozen omdat er zich geen vrijwilligers
aanmeldden en voortgang wel belangrijk is voor de
veiligheid.
De veranderingen gaan in op het moment dat er
borden geplaatst zijn en er een geschikt ‘afsluithek’
geleverd is. Dat kan maximaal nog een aantal weken
duren.
Ons verzoek aan u is om de verboden rijrichting
vanuit de Messstraat te respecteren en ook rekening
te houden met het wegafsluitingshek bij de
D’aumariestraat straks zonder ‘gele man’.
Nationaal schoolontbijt
Dit jaar heeft Aldi het ontbijt verzorgd. Het zag er
prima uit en zo smaakte het ook volgens de kinderen.
Voor
alle
zekerheid
hadden we nog
wel wat extra
potjes jam en
komkommers
er bij gekocht.
Het was leuk
voor
de
kinderen om
gezellig met
klasgenootjes
zo aan tafel te
zitten!
Oudergesprekken
In deze week waren de oudergesprekken. In
november heeft de nieuwe juf en of meester al best
wel een beeld van uw kind. Lastiger is het om hier een
afgewogen cijfer aan te hangen. Dit lossen we op
door een letteraanduiding en door nog niet alles te
rapporteren. Een stukje tekst en het gesprek maken

het plaatje compleet. Bij de kleuters is er een
aangepast rapportje met tekst, dit omdat we daar
overstappen naar een nieuwe kindvolgsysteem.
Naschoolse activiteiten
Voor alle groepen draaien naschoolse activiteiten:
sport, spelen, dans, koken en nu ook Spaans voor
kinderen van groep 6 t/m 8.
Voor die hoogste groepen start op 2 december
overigens ook huiswerkbegeleiding op de
donderdagmiddag. Hiervoor hebben zich kinderen
aangemeld en inmiddels is de groep vol.
LET OP: Activiteiten: Toverdans (1-2), Kom buiten
spelen(3-4),
Kids
Survival
(5-6)
en
SupermarktSafari (7-8) STOPPEN eind november!
In januari starten we met nieuwe activiteiten. De
inschrijving hiervoor is in december. U ontvangt in
december een berichtje met een link om in te
schrijven. De kinderen die de vorige keer op de
reservelijst stonden, krijgen de link eerder
toegestuurd.
Hier alvast de activiteiten die in januari starten:
Transformers@works(1-2), Circus acts(3-4), So you
think you can dance (5-6), Proefjes Experimenteren
(7-8).
De sportlessen van meester Bense en meester
Christiaan gaan in december wel gewoon door. Ook
voor de sportlessen, we noemen dat voortaan
Sportcircuit, komt er in december een inschrijving
voor een nieuwe periode (januari-februari).
Leerlingenraad
Vorige week is sinds de coronauitbraak de eerst
leerlingraadvergadering geweest. In de groepen 5
t/m 8 zijn twee leerlingen gekozen om deel te nemen:
Groep 5: Halima en Jessey; Groep 6: Caressa en Sami;
Goep 7: Mirthe en Lamin; Groep 8: Precious en Jort.
Een belangrijk onderwerp was de invulling van het
overblijven op het plein tussen de middag. De
kinderen gaven aan de spelen en de begeleiding fijn
te vinden. Ook vertelden ze dat de begeleiders echt
luisteren naar de kinderen en goed opletten.
Een vraag aan de leerlingenraad is welke ideeën er
nog zijn om te doen. De raadsleden kunnen dat nu in
hun groep bespreken.

De Sint is weer in het land!
De school is versierd
en…….Sinterklaas
woont hier ook een
beetje. Zo zien we de
Pietenstoelen met
hun
Pietenpakjes
erachter.
Wat ligt daar op de
Zie foto

Kommunika voor jeugd 10-14 jaar
Zoals velen van u weten is er een buurtcentrum voor
de jeugd (10+) aan de Jurriaan Kokstraat 177:
KOMMUNIKA. Hieronder een aantal activiteiten:
• Sportactiviteiten op donderdag van 17.00-18.00.
Om 16.45 uur verzamelen.
• Meidenclub op donderdag van 18.30 – 20.00 uur.
• Jongensclub op dinsdag van 19.00 -20.30 uur.
Verder
op
het
weekprogramma:
koken,
coachingsgesprekken en huiswerkbegeleiding.
Voor huiswerkondersteuning op dinsdagmiddag
(16.00-17.30 uur) kan bij Kommunika aangemeld
worden, waarna er soms contact met school kan zijn.
Enkele flyers worden naar groep 7 en 8 gestuurd.
MedezeggenschapRaad
De MR kent een nieuwe samenstelling. Twee ouders
moesten afscheid nemen omdat hun kinderen
afgelopen jaar naar het voortgezet onderwijs
gingen.
De nieuwe samenstelling:
Ouders:
Mevr. Marieke vd Laan (moeder van Julia
Dhr. Joris Pardoel (vader van Otis en Pepa)
Dhr. Sjoerd Baarda (vader van Sijf)
Leerkrachten:
Juf Marianne Kuiper
Juf Erica van Dam
Juf PhuongNam Huynh
Voorzitter: dhr Sjoerd Baarda
De medezeggenschapsraad volgt de ontwikkeling
van de school en heeft daarin soms een
instemmings- of adviesrecht.

