
 
 

Nieuwsbrief donderdag 27 september 2018  
 

 

 

 

Maandag 1 oktober t/m vrijdag 12 oktober:  Kinderboekenweek 

Donderdag 11 oktober:     Oudergesprekken groep 1 t/m 8 

Dinsdag 16 oktober:      Oudergesprekken groep 1 t/m 8 

Maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober:  Herfstvakantie 

 

Personeel 

Meester Wim wil iedereen hartelijk bedanken voor alle steunbetuigingen die hij van 

vele kinderen en ouders heeft mogen ontvangen na het overlijden van zijn vrouw 

Astrid. Meester Wim pakt langzaamaan zijn werkzaamheden weer op, de ene dag 

iets meer dan de andere dag.  

Juf Tosca (groep 4A) zal vanaf deze week niet langer voor de klas staan maar onderwijs 

ondersteunende taken verrichten binnen de school. Juf Mirjam (4C) vervangt haar vanaf heden 

en zal op dinsdag in groep 4A staan. Om de woensdag en elke donderdag en vrijdag blijft zij de 

leerkracht van groep 4C. 

Juf Majorie, die afgelopen jaar nog bij ons op school werkte maar nu verhuisd is naar Maarn, is 

18 september jl. bevallen van een zoon: Tieme! Moeder een zoon maken het goed en genieten 

volop van elkaar. Wilt u Juf Majorie en haar gezin feliciteren, dan kunt u uw bericht achterlaten 

bij de administratie op de WL. Wij zullen er zorg voor dragen dat zij dit krijgen. 

Traktaties 

Natuurlijk staan wij op school stil bij de verjaardag van een kind. Uw kind wordt toegezongen en 

mag vervolgens uitdelen in de klas. Wij herinneren u eraan dat wij dan graag een gezonde 

traktatie zien. Iets met groente of fruit bijvoorbeeld. Als u dan toch kiest voor een minder 

gezonde traktatie vragen wij u om slechts 1 item uit te laten delen. Wij zien kinderen nu 

meerdere items en soms zelfs cadeautjes uitdelen en dat is echt niet nodig.  

Tevens wijzen wij u erop dat lolly’s en kauwgom bij ons op school niet zijn toegestaan. 

Tot slot: bij ons op school geldt de regel dat uitnodigingen voor feestjes niet op school worden 

uitgedeeld.  

 

Pauzehap en lunch: graag gezond 

Vlak voor of na de kleine pauze en de overblijftijd eten en drinken de kinderen in de klas met hun 

eigen leerkracht. Wij moedigen u aan om uw kind gezonde dingen mee te geven, snoepgoed valt 

daar wat ons betreft niet onder. 

Het drinken zien wij graag in een beker of Dopper, drinkpakjes zijn niet toegestaan. U kunt bij 

onze administratie een Dopper kopen voor €10,-.  Helma Vervuurt, onze administratieve kracht, 

is op vrijdag op de Eksterhof en de overige dagen is zij op de Weidevogellaan. 

 

School-App 

Sinds vorig schooljaar zijn wij gestart met het in gebruik nemen van de school-App. Wij hebben 

gezien dat vele ouders zich reeds hebben aangemeld. Heeft u dit nog niet gedaan, vragen wij u 

dit zo spoedig mogelijk wel te doen.  

Belangrijke data 

Actuele informatie 

 

https://www.instagram.com/de_paradijsvogel/
http://twitter.com/Paradijsvogel_
http://www.facebook.com/groups/279606162071312/


In de bijlage vindt u de uitleg voor de ingebruikname van de App. 

Met ingang van maandag 1 oktober a.s. zal alle schoolinformatie via de App worden 

gecommuniceerd. Tevens worden via de school-App de oudergesprekken ingepland.  

Hieronder kunt u lezen welke functies in de school-App worden aangeboden: 

 Nieuws van de school en uit de klas 

 Plaatsen van oproepen door leerkracht en/of klassenouders en het reageren daarop door de 

overige ouders 

 Ziekmelden van kinderen via de App 

 Doorgeven door wie een kind wordt opgehaald via de App 

 Inplannen van 15 minutengesprekken via de App  

 Plaatsen van foto’s uit de klas door de leerkracht en het downloaden van de foto’s door 

ouders binnen de App 

 Gebruik van de digitale klassenlijst (bellen en mailen van ouders via de App) 

 Vakantierooster en roostervrije dagen plaatsen in de persoonlijke agenda 

Voor de volledigheid willen wij benadrukken dat de persoonlijke gegevens zoals namen, adressen, 

telefoonnummers en e-mailadressen versleuteld worden opgeslagen en met niemand worden 

gedeeld.  

Oudergesprek inplannen via de App 

Op donderdag 11 en dinsdag 16 oktober a.s. vinden de 10 en 15 minutengesprekken 

plaats.  

De ouders van groep 1-2 worden uitgenodigd om vanaf maandag 1 oktober a.s. 

16.30 uur middels de App een 10 minutengesprek in te plannen op de tijden die de leerkracht 

heeft vrijgegeven. Dit kan tot vrijdagavond 5 oktober a.s. tot 20.00 uur. 

De ouders van groep 3 t/m 8 worden eveneens uitgenodigd om vanaf maandag a.s. 1 oktober 

a.s. 16.30 uur middels de App een 15 minutengesprek in te plannen op de tijden die de 

leerkracht heeft vrijgegeven. Dit kan tot vrijdagavond 5 oktober a.s. 20.00 uur. 

De gesprekkenroosters worden vanaf 16.00 uur in de APP gepubliceerd. 

Het 15 minutengesprek in groep 8 is voor zowel de ouders als de kinderen. 

In dit zgn. startgesprek staat o.a. het welbevinden van het kind centraal, ervaringen van de 

eerste schoolweken worden met elkaar gedeeld en zullen de opbrengsten van de Cito E-toetsen 

van het afgelopen schooljaar ter sprake komen (groep 4 t/m 8). 

Veel gestelde vragen: verlof aanvragen  

Op onze schoolsite onder het kopje ‘ouders’ is ook een blokje ‘veel gestelde vragen’.  

Zo vindt u hier bijvoorbeeld informatie over het aanvragen van verlof wegens gewichtige 

omstandigheden of wegens het beroep van (een van de) ouders. Tevens kunt u hier nalezen wat 

de richtlijnen zijn waar de school zich aan dient te houden volgens de leerplichtwet.  

Hulp gezocht voor het kaften van boeken 

Is er iemand die ons zou kunnen helpen met het kaften van prentenboeken voor de mediatheek 

van de Eksterhof? Mocht u ons kunnen helpen, dan kunt u een email sturen naar 

isiepman@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl o.v.v. ‘hulp kaften EH’.  

 

 

 

In ons dynamische en sterke onderwijs zijn dagelijks verschillende ontwikkelingen gaande. Omdat 

niet alles altijd goed zichtbaar zal zijn voor u, proberen we u in onze nieuwsbrief hierover te 

informeren. M.b.t. een aantal ICT gerelateerde onderwerpen willen we in deze nieuwsbrief het 

volgende met u delen: 

Programmeren: De kinderen in de groepen 4 t/m 8 krijgen sinds enige tijd programmeerlessen 

aangeboden. Er zijn bijv. Bibots (een bij die geprogrammeerd moet worden) en een groot aantal 

Ipads aangeschaft waarop met verschillende  Apps kennis gemaakt wordt met programmeertaal 

en het benodigde denkproces. 

Digital Leaders: De komende 2 schooljaren geven we uitvoering aan een project waarbij we 

kinderen opleiden tot zgn. Digital Leaders. Een van onze leerkrachten heeft hiervoor bij het 

LeraarOntwikkelFonds (LOF) een subsidieaanvraag gedaan en geeft nu vorm aan dit project. 

Kinderen worden opgeleid om anderen binnen de school te helpen en eveneens op te leiden tot 

de volgende Digital Leaders. 

Flipbooks: Het ICT- lokaal hebben we opgeheven omdat er nu in elke klas een aantal Flipbooks 

aanwezig zijn. Deze kleine computer met touchscreen kan op elk moment in de klas worden 

Onderwijskundige informatie 

 

mailto:isiepman@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl


ingezet om bijvoorbeeld extra te laten oefenen met ondersteunende en/ of verdiepende 

onderwijsprogramma’s. 

Internationalisering: De leerkrachten en leerlingen van groep 8 nemen de komende 2 jaar deel 

aan een internationaliseringsproject, genaamd Learn smart in Futureland. Een onderdeel van dit 

project is o.a. dat zij via Etwinning ons dagelijks onderwijs digitaal zullen gaan delen met 

leerkrachten en leerlingen uit Polen, Litouwen, Frankrijk en Oostenrijk. Een aantal leerkrachten 

zullen hiervoor ook op studiereis gaan en uit deze landen zal eveneens een groep onze school 

bezoeken.  

 

 

 

Mogen wij ons even voorstellen? Wij vormen dit schooljaar de oudercommissie (OC) op De 

Paradijsvogel: 

 

van links naar rechts   ouder van (waar kun je ons vinden?) 

 Maaike van Leeuwen (voorzitter)   Amy 3A en Lynn 7B 

 Susanne Rosman (penningmeester)   Niels 7B 

 Annemarie de Borst   Maurits 7B 

 Stephanie Zweekhorst   Noah 6C en Luca 8B 

 Sule Buz   Kaan 7A 

 Besime Uydur   Silas 8B 

 Jennifer van Duijne   Levi 4C en Ruben 7C 

 Eunice Bredauw   Dominick 3C en Quintin 5C 

 Monique van den Broek   Liz 4B, Mats 6C en Zoë 8B 

 Jamila Bouras   Adam 8A 

 Diana Smits   Rocco 3C 

 Hester Khan   George 3B 

 Mithra Gopal   Rayen 3C en Elina 7A 

Op 11 september jl. hebben we onze eerste vergadering van het schooljaar gehad. We hebben 

een nieuw lid in de commissie welkom geheten (Diana) en de laatste activiteiten van afgelopen 

schooljaar geëvalueerd. Daarna zijn we aan de slag gegaan voor komend schooljaar. 

Binnenkort is het de dag van de leerkracht en ook de Kinderboekenweek komt er snel aan. Voor 

beide activiteiten hebben we leuke ideeën. Begin november zal er een informatieochtend zijn voor 

klassenouders. En in december vieren we natuurlijk Sinterklaas en Kerstmis.  

Voor het ondersteunen van onze activiteiten en vooral voor de grote(re) activiteiten als Sint, 

Kerst, Pasen en de Koningsspelen zijn we heel erg hard op zoek naar enthousiaste ouders met 

kinderen in groep 1-2 aan de Eksterhof. 

Nieuws van de OC 

 



Wilt u meer informatie over de OC en de organisatie van de activiteiten? Via de nieuwsbrief van 

school zullen wij u met regelmaat op de hoogte houden van onze activiteiten. Neem ook eens een 

kijkje op de website van school, onder het kopje ‘Ouderparticipatie’.  

Heeft u tips of opmerkingen over de activiteiten op school? Stuurt u dan een mail naar 

oc@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl. Of spreek gerust een van ons aan. Wellicht kunnen we iets 

voor elkaar betekenen. 

 

 

De medezeggenschapsraad behartigt de belangen van onze kinderen, het personeel en de 

ouders.  

De MR praat mee over alle beleidsmatige zaken in en rondom de school en bestaat uit drie ouders 

en drie leerkrachten. Petra Homan, Martin Aldewereld en Jeroen 

Koffijberg vertegenwoordigen de ouders.  

Heeft u vragen, ideeën of onderwerpen die u graag besproken wilt 

hebben? Spreek ons aan of mail naar 

mr@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl.  

Wist u dat de MR-vergaderingen openbaar zijn?  

Wij vragen u tijdig van te voren aan te geven dat u aanwezig wilt zijn.  

Volgende vergadering: maandag 15 oktober a.s. om 19.30 uur in de 

teamkamer van de WL. 

 

Verslag vergadering donderdag 13 september j.l. 

Enkele punten uit de vergadering: 

 In het hoofdgebouw van de Weidevogellaan is het klimaat voor de leerlingen sterk 

verbeterd. Ook in het voorgebouw worden de WTW units in de herfstvakantie geplaatst en 

daarmee is het klimaat in de gehele school op orde.   

 Daarnaast zijn er door De Paradijsvogel diverse subsidies aangevraagd bij de gemeente 

Den Haag, o.a. cultuurmiddelen, buitenschoolse activiteiten, internationalisering en 

veiligheid binnen de school. Eind van het jaar is bekend welke subsidies zijn toegekend.  

 De MR bereidt een ouderavond voor naar aanleiding van de resultaten uit het 

tevredenheidsonderzoek onder ouders. Er wordt aan ouders aanvullende informatie 

gevraagd om de school verder te verbeteren. Per leerjaar kunnen 2 ouders zich 

aanmelden. Nadere informatie en een oproep volgen in de loop van volgende week in de 

App.  

 De vergaderdata van de MR zijn: 15 oktober, 21 november,14 januari, 26 maart, 23 mei 

en 2 juli.  

Na accordering vindt u het complete verslag op de schoolsite onder het kopje ‘ouders’ en 

vervolgens ‘ouderparticipatie’. 

 

 

In de bijlage vindt u informatie omtrent de volgende onderwerpen: 

- Uitleg in gebruik nemen school-App 

- Informatie Stichting Babyspullen 

- Informatie Bibliotheek Ypenburg 

- VakantiepasClub 

- Zwem4Daagse in de Haagse zwembaden 

- Tarayoga van Wilma Abbink 

- Dansfestival van De Dansacker 

- Informatie CJG  

- Informatie Inloophuis Den Haag 

- Programma SKS Alles Kids gedurende de herfstvakantie 

- ADO voetbalschool 

 

Ingekomen post 

 

Nieuws van de MR 
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