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Algemeen
Beste ouders van de Vuurtoren. We zijn inmiddels in
oktober beland en vinden het fijn weer wat te delen
met u. In deze nieuwsbrief actuele zaken over:
kinderboekenweek. Ook wat gezondheidstips.
Daarnaast kijken we terug op het afscheid van juf
Ineke. Afijn leesstof en informatie genoeg.
Corona-update
Landelijk nemen de besmettingen op
het moment af. Op school merken en
horen we weinig over actuele
besmettingen. Kinderen met Coronaklachten kunnen niet naar school. Het
advies is om uw kind te laten testen. Belangrijk is het
om dit vol te houden, zeker nu de klasquarantaine
niet meer de regel is.
Ondertussen blijven alle hygiënemaatregelen en
ventilatieopties in school nog altijd van kracht. In
navolging van het landelijk beleid, houden we ouders
niet meer expliciet buiten de school. Dus voor
relevante zaken heeft u de vrijheid ‘aan te kloppen’
voor toegang.
Ziekmelden via Parro
Veel ouders hadden het al gevonden…. Sinds dit
schooljaar is het mogelijk
uw kind via Parro ziek te
melden. Wilt u dat vóór half
negen ’s ochtends doen?
Eten en drinken op school
Iedereen wil dat zijn haar kind gezond opgroeit en
leert wat gezond is. Een taak voor de ouder, waarbij
de school uiteraard ook een rol heeft.
Hoe geven wij daar vorm aan?
1. Middels informatie en voorlichting in
leermethoden en soms projecten.
2. Veel bewegen door extra activiteiten in de
middagpauze en na schooltijd
3. Oproep om gezond eten en drinken mee te
geven

Ochtendtussendoortje
Het liefst ‘gruit’ oftewel groente of fruit. Bij de
kleuters is al de norm.
Lunch
Groente, fruit, brood (volkoren, bruin, muesli,
knackebrod) met gezond beleg, yoghurt, kwark.
Drinken: melk, water. Belangrijk is: suikerarm.

https://hgvj.eu/28-tips-een-gezonde-lunch-voorschool/
Traktaties
Ook hier wil de school als ‘leerinstituut’ bijdragen aan
de gezondheid van kind (en leerkracht). Wij
verzoeken u vriendelijk om de traktatie bij de
verjaardag van u kind vooral gezond en lekker te laten
zijn. Voor inspiratie zijn er meerder sites. Zie
bijvoorbeeld: http://www.gezondtrakteren.nl/
Kalender 2021-2022
15 oktober
- Boekenruilmarkt
18 – 22 oktober - Herfstvakantie
5 november
- Studiedag (geen lessen)
16, 18 nov
- Oudergesprekken
3 december
- Sinterklaasviering, middag vrij
24 december - Margedag (geen lessen)
27/12 – 7/1
- Kerstvakantie
8 februari
- Studiedag (geen lessen)
28/2 – 4/3
- Voorjaarsvakantie
15, 27 maart - Oudergesprekken
25 maart
- Studiedag
11 april
- Schoolfotograaf
15 -18 april
- Paasdagen
25/4 – 6/5
- Meivakantie
25 mei
- Margedag (geen lessen)
26/27 mei
- Hemelvaartdagen
6 juni
- Pinksteren
23 juni
- Studiedag
27,28 juni
- Oudergesprekken
8 juli
- Laatste schooldag middag vrijdag
11/7 – 21/8
- Zomervakantie

Kinderboekenweek 6-17 oktober
Van 6 oktober tot 17
oktober is het weer
Kinderboekenweek.
Op school besteden
we dan extra tijd aan
(voor)lezen en het
zou erg leuk zijn als u
dit thuis ook met uw
kind kunt doen. Het
thema
van
de
Kinderboekenweek
2021 is “worden wat je wil” en daarom willen wij het
op een feestelijke manier openen.
De leerlingen mogen woensdag 6 oktober binnen
het thema verkleed naar school komen. Om 08:20
uur vindt de opening op het plein plaats. Dit jaar
houden wij als afsluiting een boekenruilmarkt. Deze
vindt plaats op vrijdag 15 oktober. Hiervan is de
bedoeling dat alle kinderen 1 of meer boeken
meenemen die thuis niet meer worden gelezen en
die dus op de boekenruilmarkt door een ander kind
gekozen kan worden. De boeken moeten uiterlijk
woensdag 13 oktober meegenomen zijn. Even wat
data op een rij:
Woensdag 6 oktober:
*Opening Kinderboekenweek *Groepen 1 t/m 4:
voorleeshalfuurtje met Liza (zorg)
Donderdag 7 oktober:
*Groepen 1 t/m 8: presentatie politie
Vrijdag 8 oktober:
*Groepen 1 t/m 4: voorleeshalfuurtje met oma Lieke
(huishouding)
*Groepen 5 t/m 8: presentatie Rijksoverheid >
gezonde planeet door moeder Joy
Maandag 11 oktober:
*Voorleeswedstrijd groep 4 t/m 8. De ouders van de
kinderen die lezen tijdens de voorleeswedstrijd
ontvangen van de groepsleerkracht een uitnodiging
om te komen kijken.
Woensdag 13 oktober:
*Groepen 1 t/m 4: voorleeshalfuurtje met Carola
(politie)
*Groepen 7/8: presentatie geologie door moeder
Peppa & Otis
Donderdag 14 oktober: *Boekenbal groep 1 t/m 3 De
kinderen doen met de klas een dansje of een versje.
*De winnaar van de voorleeswedstrijd komt
voorlezen.
*En ook op de dag van de Boekenbal mogen de
kinderen verkleed komen in het beroep wat ze later
willen worden.
Gezien het thema “worden wat je wil”, gelieve geen
prinsesjes/piraten ;-)
Vrijdag 15 oktober: *Boekenruilbeurs groep 1 t/m 8

Afscheid Juf Ineke Overduin
Wel 44 jaar heeft juf Overduin op onze school
gewerkt. Eerst op de Beatrix, toen op de Emma en
het laatst op wat nu De Vuurtoren heet. In de loop der
jaren heeft de juf voor de groepen 1 t/m 4 gestaan.
Wel meer 1000 Scheveningse kinderen hebben bij
haar in de groep gezeten. U ook?

Donderdag 30 september was haar afscheid. En dat
ging niet ongemerkt voorbij. De hele school was
versierd. Overal hingen ‘antieke’ foto’s van de juf uit
de vorige eeuw. ’s
Middags op het plein
was het een groot
afscheid
met
alle
kinderen. Een praatje
een
versje
en
vervolgens kregen alle
kinderen nog wat van
juf Ineke. Maar niet te
hard getreurd: de juf zal
nog regelmatig op
school
zijn
voor
vrijwilligerswerk.
Bijvoorbeeld om te lezen met een groepje kinderen.

Ouderbijdrage
Medio oktober ontvangt u een verzoek voor een
vrijwillige ouderbijdrage. De bijdrage bedraagt 50
euro per jaar. Dit bedrag ligt onder het gemiddelde
wat in Nederland gevraagd wordt. Wat betalen we
hiervan: kosten rond feesten: Kerst, Sint, Pasen,
Sportdag, speelmaterialen en ook een kleine
bijdrage voor het overblijven.
U ontvangt het verzoek via Wiscollect, waarna u via
ideal de bijdrage kan overmaken.
Douchen na de gymles
Wij zijn groot voorstander van douchen na de
gymles. Kinderen zitten dan weer fris in de groep. We
merken echter steeds meer weerstand met
verschillende redenen en we krijgen zo dan ook meer
en meer uitzonderingen. Dat maakt het erg
onoverzichtelijk en kost daarom leerkrachten veel
energie en tijd. Om die reden hebben we het
volgende besloten:
Douchen kan/mag weer vanaf 11 oktober. Het is
niet verplicht, maar wordt wel warm aanbevolen.
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Dag van de leraar
Wellicht gaat het aan u voorbij. Deze week is het
onderwijsweek, waarbij 5 0ktober
uitgeroepen is tot dag van de leraar.
Wereldwijd wordt dan stilgestaan
bij het belang van het onderwijs.
Juist in deze tijd met het
teruglopend aantal leerkrachten in het land prijzen
wij ons gelukkig dat al onze groepen een leerkracht
hebben voor de klas. Zelfs hebben we menskracht
voor extra begeleiding in school. Want je kan een
mooi gebouw hebben, computers en goede boeken,
maar de leerkracht maakt het verschil voor uw kind!
Naschoolse activiteiten
Dit jaar hebben we jaarrond voor alle groepen
activiteiten. We zien bij de onder- en middenbouw
grote belangstelling. Bij de bovenbouw minder. Dat
is jammer, want hier liggen kansen om talenten te
ontdekken en ontwikkelen! Hieronder sfeerfoto’s.

Vrijdag groep 7-8. Met in deze weken vooral
hockeytrainingen….
Extra voor 7-8 is beachvolleybal op woensdag na
schooltijd in sporthal achter de Aldi.
Anti-rookbeleid
Het verbaast u niet dat wij de kinderen maximaal
willen beschermen tegen het roken. Dat lukt in
school en op het plein prima. Ook bij de poort gaat
dat goed. Rookvrij rond de school zou nog mooier
zijn! Als u daaraan mee zou willen werken, graag!
Spaans (flyer van juf claudia Orozco)
VOOR KINDEREN VAN ALLE LEEFTIJDEN
¿Hablas Español? Hoe leuk is het als jouw kind in de
zomervakantie een beetje Spaans kan spreken met Spaanse
(vakantie)vriendjes en familie? Na het volgen van deze
cursus kan jouw kind een gesprekje in het Spaans voeren!
De cursus Spaans is er voor kinderen vanaf groep 3, zeker
groep 5, 6 en 7 die wat extra uitdaging kunnen gebruiken, of
die zich willen voorbereiden op de middelbare school.
De Spaanse les word gegeven door een ‘native-speaker’;
iemand van wie Spaans de moedertaal is. Zo leert je kind
direct de juiste uitspraak. De leerstof is opgebouwd rondom
dagelijkse thema’s zoals groeten, de kalender, de weg
vragen, eten, familie en reizen.
Als kinderen iets onthouden, zijn het wel kinderliedjes.
Samen Spaanse liedjes zingen is dus ook een manier om
Spaans te leren aan kinderen. Op deze manier kunnen
kinderen het Spaans het best leren én onthouden.

Boven: Survivallen met groep 5 en 6
Onder: Tover en dans voor groep 1 en 2

De cursus bestaat uit 5 niveaus één les per week. (van 45
minuten per les). De kosten hiervoor bedragen 40 euro voor
4 lessen. Wilt u nog privé les? Dat is het mogelijk. Beleef
het avontuur, doe een proefles: 27 oktober of 3 november.
Voor meer informatie en inschrijvingen kunt u contact
opnemen
met:
SpaanScheveningen@hotmail.com
Telefoonnummer: 06 12718971

Ook is er Naschoolse SPORT
Dit wordt door onze gymleerkrachten gegeven op
dinsdag gr 5-6 (vol). Woensdag 3-4 (nog plek).

Inschrijven kan ook door formulier bij directie in te
leveren.
Gegevens kind O Meisje O Jongen
Voornaam
_______________________________
Tussenvoegsel _______________________________
Achternaam _______________________________
Geboortedatum______________________________
E-mailadres _______________________________
Telefoonnummer ____________________________

