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Algemeen
Voor u de nieuwsbrief van oktober 2019. De eerste
weken zitten er weer op. Iedereen is al weer gewend.
Voor de startgesprekken hadden we dit jaar een hele
dag uit getrokken. Belangrijk. In alle rust was er een
wederzijdse kennismaking, hetgeen een goede basis
is voor fijn schooljaar.
In de groepen is afgelopen weken veel aandacht
besteed aan een positieve groepsvorming o.a. door:
kennismakings- en samenwerkingsactiviteiten. In
iedere groep zijn afspraken gemaakt over hoe ze een
fijne klas willen zijn.
In alle groepen wordt nu Engels gegeven. Heel leuk te
zien hoe snel bijvoorbeeld de kleuters Engelse
woordjes leren. Ask your child ;)
In deze nieuwsbrief verder de nodige actuele
informatie.

voor bevestiging van uw e-mailadres van Parnassys
heeft ontvangen. Wilt u deze a.u.b. bevestigen?
Zonder die bevestiging werkt uw e-mail niet…..
Ook voor de overblijfgelden gaan we (deels?) naar
een bankbetalingssysteem. Deze betaling is echter
complexer van aard en vraagt eerst een stukje
ervaring met WisCollect om tot een juiste afweging te
komen.

Vrijwillige ouderbijdrage
Als hierboven vermeld, ontvangt u binnenkort een
factuur via uw e-mail met een verzoek voor betaling
van € 37,50 euro per kind. Dat werkt dan via Ideal.

Kalender 2019-2020
21 okt – 25 okt - Herfstvakantie
30 okt (wo)
- Studiedag. Leerlingen vrij
7 nov
- Nationaal schoolontbijt
19 en 23 nov
- Oudergesprekken
5 dec (do)
- Sinterklaas ‘s middag vrij
6 dec (vr)
- Studiedag. Leerlingen vrij
19 dec
- Kerstviering in de avond
20 dec (middag!) – 5 jan. - Kerstvakantie
11 febr
- Studiedag. Leerlingen vrij
24 feb – 28 feb - Voorjaarsvakantie
9 april
- Studiedag. Leerlingen vrij
10 apr – 13 apr - Paasdagen
27 april – 8 mei - Meivakantie
20 mei – 22 mei - Studiedag/Hemelvaart
1 juni
- 2e pinksterdag
22 juni
- Studiedag
17 juli (middag!) – 31 aug - Zomervakantie 2020

www.cbsdevuurtoren.nl
Op de website staat inmiddels de nieuwe schoolgids
van 2019-2020, met daarin veel informatie over onze
school. Ook is er een foto-album.
Betalingswijze Ouderbijdrage, schoolreis, etc.
Binnenkort kunt u via uw e-mail een betalingsverzoek
voor de vrijwillige ouderbijdrage ontvangen. We gaan
dit doen via het WisCollect-systeem met Idealbetaling.
Om die reden zijn kortgeleden alle ons bekende emailadressen uit MSI ook in ons administratiesysteem
Parnassys gezet. Het is mogelijk dat u een verzoek

Hieronder ziet u een overzicht van waaraan uw
bijdrage zoal besteed wordt:
ICT/media extra materiaal
€
Spellen en Pleinmateriaal
€
Diverse Activiteiten
€
Klassenbudget (aankleding lokaal,…)€
Sinterklaasfeest (……………...!!)
€
Kerstfeest
€
Paas- en pinksterviering
€
vader/moederdag
€
Schoolreis aanvullend
€
Afscheid groep 8 (sparen)
€
Avondvierdaagse (voor iets extra's) €
Sportdag Koningsdag
€
Zomerfeest
€
Projecten/thema's
€
Nationaal schoolontbijt
€
Ouderbetrokkenheid
€
Onvoorzien
€
Saldo
€

2,00
2,00
2,00
2,00
4,00
3,00
3,00
1,50
2,00
2,00
1,00
2,00
2,00
3,00
1,00
3,00
2,00
37,50

Meer sport op de Vuurtoren
Een gezonde levenshouding vinden we van groot
belang. In dat licht zullen we onze sportactiviteiten
nog meer uitbreiden. De gymlessen zelf duren dit jaar
al iets langer en de school blijft daarnaast ook
meedoen met Haagse sporttoernooien, zoals
voorheen.

Wijzer naar de toekomst

Vanaf januari zal er iedere woensdagmiddag na
schooltijd een extra sportaanbod zijn. Dat zullen
verschillen sporten zijn en ook wisselend afgestemd
op leeftijden. Dit alles onder de coördinatie van onze
gymleraar: Wouter Lorinser.
Schoolfoto’s
Inmiddels heeft u de schoolfotocode ontvangen en
bestellingen kunnen doen. De website van
Nieuweschoolfoto blijkt zo opgebouwd dat u in eerste
instantie naar mooie dure pakketten wordt geleid.
Dus klik goed rond! Ik heb hierover een klacht
ingediend, waarna ik in hun reactie las dat er
inmiddels gewerkt wordt aan een vernieuwde site.

Extra activiteiten
De Vuurtoren organiseert dit jaar weer de nodige
(naschoolse) activiteiten. We onderzoeken nu waar
vooral belangstelling voor is.
De cursus SPAANS overigens, wordt ook dit jaar weer
aangeboden. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Zie
eerdere mailingen hier over.

Kinderfysiotherapie in school
Beste ouders en/of verzorger,
Sinds vorig schooljaar ben ik op woensdagochtend als
kinderfysiotherapeut aanwezig op CBS de Vuurtoren.
Ervaart uw kind problemen in de motoriek, of geeft de
leerkracht dit aan, dan kunt u vrijblijvend contact met
mij opnemen voor advies of om een intake en
onderzoek in te plannen. Motorische problemen
kunnen voorkomen bij het schrijven, penvatting,
knutselen of bij het buiten spelen en andere
activiteiten. Het onderzoek zal op de praktijk aan de
Badhuisweg uitgevoerd worden, maar de
behandelingen kunnen op school plaatsvinden. U bent
de eerste 18 behandelingen verzekerd vanuit uw
basispakket en bent u aanvullend verzekerd dan kunt
u dat aantal erbij optellen.
Mocht uw kind gebaat zijn bij hulp
en/of extra ondersteuning van de
motoriek dan hoor ik graag van u!
lotte@kinderfysiobp.nl of 0624813288
Vriendelijke groet, Lotte Aguilera,
Kinderfysiotherapeut MSc.
VAkantiepas
VakantiepasClub herfstvakantie Den Haag
De blaadjes vallen van de bomen en de kastanjes liggen
voor het oprapen. Tijd voor de herfstvakantie! Dat
betekent een nieuw pakket activiteiten van de
VakantiepasClub mét VakantiepasKorting.
Bij Haagse eitjes kunnen er in de vakantie kakelverse eitjes
geraapt worden en Black Sheep Buplisher verzorgd een

creatieve workshop naar aanleiding van het nieuwe
prentenboek Gekke Geit. Maar gewoon lekker zwemmen,
schaatsen of timmeren bij De Kinderwerkplaats kan
natuurlijk ook! Zomaar een paar ideetjes van de
VakantiepasClub. Bekijk deze en alle andere activiteiten op
www.vakantiepas.nl.

Is uw kind nog geen lid van de VakantiepasClub? Geef het
dan gratis op via vakantiepas.nl en maak meteen gebruik
van de kortingen. VakantiepasClubleden krijgen twee
weken vóór elke schoolvakantie een e-mail met
kortingsbonnen en een link naar de activiteiten.

Weekeindje Duinrell winnen?
Ga dan vóór 11 oktober naar vakantiepas.nl/vipvel,
beantwoord een paar vragen over de VakantiePas en
maak kans op een weekendje in een bungalow op Duinrell
(incl. toegang pretpark en Tikibad) voor 4 personen of
vrijkaarten voor een verrassingsuitje!

Kinderboekenweek
Deze weken staat het kinderboek weer centraal. Dit
keer met het thema Reis mee!

Het thema reis mee is inmiddels in alle groepen te
herkennen: Knutseltjes., tekeningen, dansjes, liedjes
en binnenkort een voorleeswedstrijd.
Boekenruilkastjes
Lezen is heeeeeel belangrijk voor de ontwikkeling van
uw kind. Om beter te lezen moeten ze het gewoon
veeeeeeeeel doen! Daarvoor zijn er boeken nodig en
willen ouders en school hier natuurlijk hun best voor
doen. En belangrijk: Kinderen moeten het LEUK
vinden!
U heeft de mogelijkheid om
gratis
en
ongevraagd
boeken te ruilen die in de
twee kastjes staan in de hal
bij de ingang en op de 1e
verdieping. Maak er vooral
gebruik van. Er staan echt
prima boeken tussen.
Dag
van de leraar
Zaterdag 5 oktober is het de
dag van de leraar!
Op deze dag wordt wereldwijd
stil gestaan bij het belang van
het onderwijs.

