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App downloaden 

Stap 1: Download de App met de naam Paradijsvogel kosteloos uit de App-store (Apple) of de 

Play-store (Android). 

De App is zowel geschikt voor gebruik op de telefoon als op een tablet. 

 Link naar App-store:  

 https://itunes.apple.com/us/app/paradijsvogel/id1190853162?l=nl&ls=1&mt=8 

 Link naar Playstore:  

 https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.procsimus.paradijsvogel 

Stap 2: Installeer en open de App 

De App controleert nu eerst of uw apparaat geautoriseerd is om (uw) data te bekijken. 

Mocht dat het geval zijn, hoeft u niets te doen.  

Alle relevante gegevens worden dan automatisch getoond.  

Wanneer uw apparaat nog niet aan uw account gekoppeld is, dient u eenmalig een 

korte aanmeldprocedure uit te voeren, zoals u hieronder kunt lezen: 

Apple gebruikers 

 Login op de website (zie onder) 

 Kies in het linker navigatiemenu de functie ‘koppelen apparaat’ 

 Ga in de App naar ‘Deze app’ en daarbinnen naar de tab Versie.  

Hier wordt uw unieke code vermeld.  

Voeg deze code toe op de website door in het kader ‘Gekoppelde apparaten’ op de 

plus-knop te drukken en de code in te voeren en op te slaan 

Android gebruikers 

 Login op de website (zie onder) 

 Kies in het linker navigatiemenu de functie ‘koppelen apparaat’ 

 Scan met de App de QR-code die op het scherm wordt getoond 

Stap 3:  Uw apparaat koppelt zich nu aan uw account en zal zich daarna automatisch aanmelden 

bij elk volgend gebruik. 

Website Basisplek 

Zoals eerder vermeld is de App gekoppeld aan de website BasisPlek.  

Kiest u ervoor om de App niet op uw telefoon of tablet te downloaden, dan kunt u ook gebruik 

maken van de website. Deze website is te bereiken via onderstaande link: 

https://basisplek-portaal.azurewebsites.net/?org=paradijsvogel 

U kunt inloggen via uw mailadres dat op school bekend is. 

Weet u uw wachtwoord van een eventueel vorige testperiode nog, dan kunt u dat wachtwoord nu 

ook weer gebruiken bij het inloggen.  

Is dit niet het geval, dan drukt u op de knop ‘wachtwoord vergeten’ en volgt u de instructies om 

zelf een nieuw wachtwoord in te stellen.  

Uitleg voor het in gebruik nemen van de school-App 

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.procsimus.paradijsvogel


 

 

Stichting Babyspullen zamelt landelijk gebruikte en nieuwe babyspullen in en maakt daar 

babystartpakketten van.  
Deze pakketten verstrekt de Stichting via diverse instanties gratis aan (aanstaande) ouders in 

Nederland die het financieel moeilijk hebben.  
Hierbij kunt u denken aan kleding, lakens, speelgoed, knuffels, slaapzakken, nieuwe flessen, 

schoenen, hydrofiele luiers, etc.  
Stichting Babyspullen; omdat elk kind recht heeft op een goede start! 
Heeft u gebruikte babyspullen welke u niet meer wilt bewaren? Doneer deze dan aan Stichting 

Babyspullen!  
In de periode van 1 t/m 12 oktober 2018 zal een container aan beide locaties worden geplaatst 

waar u deze spullen in kunt deponeren. Donaties graag in een gesloten zak aanleveren. 
Meer informatie over de stichting kunt u lezen op de site www.stichtingbabyspullen.nl!  
Alvast dank namens Stichting Babyspullen. 
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Te doen in bibliotheek & cultuuranker Leidschenveen 

Voorlezen en kleuren (3 – 7 jaar) 

wo 5, 12, 19, en 26 september 2018, 14:00 tot 14: 30, Leidschenveen 

 

Taal in de bibliotheek 

Mensen ontmoeten, met elkaar praten en zo beter de Nederlandse taal leren. 

do 6 september 2018 09:30 tot 11:00, Leidschenveen 

 

Papierkunst van Conny Lahnstein   

Deze kunstwerken van papier verleiden u tot kijken. 

ma 17 september 2018 13:00 tot wo 31 oktober 2018 18:00, Leidschenveen    

 

UIT festival: Aadje Piraatje 

Start van het culturele seizoen voor kinderen met verteltheater van Ton Meijer. Ga mee aan boord van 

het piratenschip van Aadje Piraatje. Voor kinderen van 4 - 7 jaar. 

za 1 september 2018 14:00 tot 14:40, Leidschenveen    

 

Ontmoeting met Olcay Gulsen 

Modeontwerpster, mediapersoonlijkheid en ondernemer Olcay Gulsen vertelt hoe ze met lef 

van niets naar de top klom. 

wo 12 september 2018 20:00 tot 21:30, Leidschenveen 

Prijs voor leden:€ 2,50; Prijs voor niet-leden:€ 5,00.  

    Bestel HIER online uw tickets.    

 

Kind & scheiding 

Interactieve informatiebijeenkomst over de juiste keuzes voor uw kinderen bij echtscheiding. 

vr 14 september 2018 09:30 tot 11:00, Leidschenveen 

 

Glans en Geluk: Kunst uit de Wereld van de Islam 

Kunsthistorica Anissa Foukalne vertelt u alles over de bijzondere tentoonstelling Glans en 

Geluk die u in het najaar in het Gemeentemuseum kunt bewonderen. 

      wo 26 september 2018 20:00 tot 21:30, Leidschenveen 

BiebbioS voor kinderen 

Informatie Stichting Babyspullen 

Informatie Bibliotheek Den Haag 

 

http://www.stichtingbabyspullen.nl/
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/Artikelen/Taal-in-de-bibliotheek-280.htm
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/Artikelen/Papierkunst-van-Conny-Lahnstein.htm
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/Artikelen/UIT-festival-Aadje-Piraatje.htm
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/Artikelen/Ontmoeting-met-Olcay-Gulsen.htm
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-ontmoeting-met-olcay-gulsen-47843264492?aff=ebdssbdestsearch
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/Artikelen/Kind-scheiding.htm
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/Artikelen/Glans-en-Geluk-Kunst-uit-de-Wereld-van-de-Islam.htm
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/Artikelen/BiebbioS-voor-kinderen.htm


Film kijken in de bibliotheek. Voor kinderen van 9 - 12 jaar. 

vr 28 september 2018 19:00 tot 20:30, Leidschenveen 

 

VOORAANKONDIGING 

Black American Gospel: workshops met concert 

 

 
 

Onder begeleiding van dirigent Clifton Grep oefent u in 4 sessies voor een swingend gospelconcert 

met professionele artiesten van BlackGospel Experience. Meedoen kan als u (enige) koorervaring hebt, 

in partijen kunt zingen, en sopraan, alt of tenor bet. 

do 4 oktober 2018 19:30 tot do 25 oktober 2018 21:30, Leidschenveen, Ypenburg 

 

Op 4 en 18 oktober zijn de workshops in bibliotheek Leidschenveen. 

Op 11 en 25 oktober in bibliotheek Ypenburg. 

Steeds van 19.30 – 21.30 uur 

Prijs voor leden: :€ 25,00; Prijs voor niet-leden: :€ 25,00    

 

Te doen in bibliotheek & cultuuranker Ypenburg 

Voorlezen en kleuren/knutselen (vanaf 3 jaar) 

elke woensdag, 14:00 – 14:45 uur, Ypenburg 

 

Taal in de bibliotheek 

Mensen ontmoeten, met elkaar praten en zo beter de Nederlandse taal leren. Taal in de bibliotheek is 

op elke vrijdagochtend van 10 tot 11.30 uur. 

vr 14 september 2018 10:00 tot 11:30, Ypenburg 

 

Gebouwen in zwart-wit 

Marcel Batist exposeert thematisch fotowerk uit recente stedentrips. Het weerspiegelt zijn eigentijdse 

visie op dit fascinerende onderwerp. 

za 1 september 2018 11:00 tot vr 2 november 2018 19:00, Ypenburg    

 

Hidden figures 

Filmavond met het waargebeurde en nooit eerder vertelde verhaal van drie briljante Afro-

Amerikaanse vrouwen die voor de NASA werkten. 

do 27 september 2018 19:30 tot 22:00, Ypenburg 

 

Meer informatie en reserveren 

Meer informatie over onze activiteiten? Neem een kijkje in de agenda op de website 

U kunt reserveren via: 

Bibliotheek & cultuuranker Leidschenveen 

Emmy Belinfantedreef 7 

2492 JT Den Haag 

Tel.: 070 – 353 76 60 

Mail: leidschenveen@bibliotheekdenhaag.nl 

 

https://www.bibliotheekdenhaag.nl/Artikelen/Black-American-Gospel-workshops-met-concert.htm
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/Artikelen/Taal-in-de-bibliotheek-351.htm
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/Artikelen/Gebouwen-in-zwartwit.htm
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/Artikelen/Hidden-figures.htm
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/Actueel/Agenda.htm
mailto:leidschenveen@bibliotheekdenhaag.nl


Bibliotheek & cultuuranker Ypenburg 

Schrabber 8 

2496 SR Den Haag 

Tel.: 070 – 353 86 11 

Mail: ypenburg@bibliotheekdenhaag.nl 

 

Wij van HECHT organiseren nog steeds van alles in de wijk. In september staat een hele leuke 

relatiecursus op de agenda: 7 etentjes met je partner, met op elke avond een ander onderwerp. 

Het wordt georganiseerd in Restaurant H'eerlijk in Leidschenveen. We hopen daarmee iets 

positiefs bij te dragen aan relaties in de wijk, en binnen gezinnen. 

voor méér info: http://hecht-lvyp.nl/ikookvanjou/ 

 

Informatie van HECHT 

mailto:ypenburg@bibliotheekdenhaag.nl
http://hecht-lvyp.nl/ikookvanjou/

