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

NIEUWSBRIEF
November 2020

Algemeen

Corona-ziek-quarantaine in het gezin?

We zijn al weer in november. Binnenkort de
rapporten, oudergesprekken en dan naderen de
feestdagen alweer.
In deze nieuwsbrief praten we u weer graag bij over
wat zich afspeelt in en om school. Het contact dat u
via Parro heeft geeft u zicht op het gebeuren vooral
in de groep.

In het kort:
 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.

Oudergesprekken
Begin deze week worden de tijdvakken open gezet
voor een oudergesprek op dinsdag 17 en donderdag
19 november. Afhankelijk van de werkdagen van
leerkrachten kan door de hoeveelheid gesprekken
ook andere momenten gepland worden. Vanwege
corona doen we dat weer via Teams (videobellen). Na
keuze van uw voorkeurstijd, ontvang u later een
uitnodiging voor deelname in Teams.

Rapporten
Op vrijdag 13 november gaan de rapporten mee. Dit
eerste rapport bevat een beperkt aantal
beoordelingen. Dit omdat we voor de rapportcijfers
grotendeels gebruik maken van resultaten van
methodetoetsen. Daar zijn er op dit moment nog
niet zoveel van afgenomen.
Ook ontvangt u een uitdraai van de citoresultaten. In
plaats van juni, zijn deze eind september afgenomen.
We zien dat er nog een uitdaging ligt om de
opgelopen ‘corona-achterstanden’ in te halen. Een
deel van de kinderen hebben nog niet het niveau
gehaald wat zij, zouden moeten kunnen. En u
begrijpt hieruit dat wij door het volgen van resultaten
verwachtingen hebben die we nastreven.

Over besmettingen in school
De besmettingen in de school zijn vooralsnog te
overzien. De twee juffen die vorige maand corona
hadden, zijn hersteld en weer aan het werk.
Afgelopen tijd moesten gymmeester Wouter, ib-er
Sandra en conciërge Peter 10 dagen in quarantaine,
omdat zij in de buurt waren geweest van een besmet
persoon. Gelukkig kregen zij geen klachten en zijn ze
inmiddels weer aan het werk.
In de klassen zijn er weinig afwezige kinderen. Af en
toe is er een kind een poosje afwezig vanwege
quarantaine.

Schoolstraat
Sinds mei organiseert de gemeente een afsluiting
van de Haringstraat ter hoogte van het plein op twee
momenten van de dag. Dit om voldoende ruimte en
veiligheid te creëren voor ouders en kinderen.
De gemeente gaat de bemensing stoppen en zoekt
daarom vrijwilligers……
Wij willen graag de afzetting behouden. In
samenwerking met de bewoners en gemeente
werken we hier aan. In dit verband vraag ik u
vriendelijk om overlast voor de bewoners te
minimaliseren.

Kalender 2020-2021
Studiedagen nog onder klein voorbehoud

13 november - Rapport mee
17, 19 nov
- Oudergesprekken
27 november - Studiedag, geen lessen
4 december
- Sinterklaas, middag vrij
18 december - Middag vrij
19 dec – 2 jan - Kerstvakantie
8 feb
- Studiedag, geen lessen
22 feb – 26 feb - Voorjaarsvakantie
9, 11 mrt
- Oudergesprekken
29 mrt
- Schoolfotograaf
1 april
- Studiedag, geen lessen
2 apr – 5 apr - Pasen
26 apr – 7 mei - Meivakantie
13 – 14 mei
- Hemelvaart
24 mei
- Pinksteren
19 juli – 27 aug - Zomervakantie

Naschoolse activiteiten
Op basis van uw voorkeur hebben we een paar mooie
naschoolse activiteiten georganiseerd. Deze
beginnen maandag 9 november. Fijn de grote

Wijzer naar de toekomst

belangstelling. Gevolg is wel dat alle activiteiten vrij
snel vol zaten….. Geen zorg. In januari komt er een
nieuw aanbod.
Voor alle duidelijkheid: Als de activiteit vol zat, kwam
uw kind op de wachtlijst. Dat is dan meteen
teruggekoppeld door het Skills-systeem. Als uw kind
is ingedeeld, heeft u hiervan een aparte mail
gekregen. (Bij twijfel kunt u navragen bij de
leerkracht of directie.)

Mozaiekmatjes op het muurtje plakken en afwerken
Na veel mozaïeken konden alle vlakken deskundig op
de betonnen muur geplakt worden door kunstenaar
Job Bisscheroux.

Mozaiek-slingerbank op het schoolplein
Het
schoolplein
wordt steeds
kleurrijker en
leuker !
Kinderen van
groep 6 t/m 8
hebben
ontwerpen
gemaakt voor
het mozaïek
kunstwerk op
de betonnen
bank op het
plein.
Zie
onder

Het resultaat:

Het ontwerp
Het mozaieken
Niet alleen ontworpen, maar ook hebben de kinderen
van groep 6-8 zelf de alle mozaiekstukjes er in gelegd.

Het thema was ‘Scheveningen’ De basiskleur onder in
de afbeeldingen is zandkleurig. De bovenkant heeft
een blauwe basiskleur, wat de lucht moet voorstellen.
Daartussen
zijn
de
diverse
Schevenings
georiënteerde ontwerpen van de kinderen van groep
6-8 zichtbaar.
Het mozaieken begon overigens al in de groep 8 van
vorig jaar. In juni hebben deze kinderen hun naam op
een
‘handdoekje’
gepuzzeld.
Hun
afscheidsherinnering aan onze school! Wie vindt alle
namen ?

