
 
 

Nieuwsbrief donderdag 1 november 2018  
 

 

 

 

Maandag 12 november:    Studiedag; groep 1 t/m 8 vrij 

Dinsdag 13 november:    Studiedag; groep 1 t/m 8 vrij 

Dinsdag 4 december:    Sinterklaas EH  

Woensdag 5 december:    Sinterklaas WL 

Donderdag 6 december:    Studiedag; groep 1 t/m 8 vrij 

Vrijdag 21 december:    EH om 12.00 uur vrij / WL om 12.15 uur vrij 

Maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari: Kerstvakantie 

 

Personeel 

Komende week nemen juf Helma (8C), juf Manon (8A) en juf Nieke (directeur) deel 

aan een studiereis naar Litouwen. Daar zullen zij collega’s ontmoeten uit Litouwen 

maar eveneens uit Frankrijk, Oostenrijk en Polen. De school neemt deel aan een 

internationaliseringsproject van Erasmus+. Het doel is om leerlingen van groep 8 middels 

presenteren en sociale media inzicht te geven in elkaars onderwijswereld via E-twinning . in 

maart zullen wij deze buitenlandse collega’s op onze school ontvangen.  

Over de vervanging van de leerkrachten zijn de kinderen en hun ouders inmiddels via de App 

geïnformeerd. 

Schoolsite (klik op Paradiso en u komt direct op de schoolsite) 

Op onze schoolsite vindt u allerlei verschillende informatie m.b.t. onze school. Hier 

vindt u bijvoorbeeld de schoolgids van dit schooljaar en het huidige schoolplan. Tevens 

vindt u hier de link naar bijvoorbeeld ‘Scholen op de kaart’ waar u kunt zien hoe onze 

school zich verhoudt tot andere vergelijkbare scholen in Nederland.  

In het kopje ‘Ouders’ -veel gestelde vragen, leest u de informatie o.a. over het 

aanvragen van verlof.  

Een vraag die momenteel heel actueel is, is het gebruik op school van beeldmateriaal. In de 

bijlage is daarom een brief toegevoegd die nog eens aangeeft hoe wij hier op school mee 

omgaan.  

Basisplek via computer of mobiele telefoon 

Inmiddels gaat de meeste schoolinformatie via Basisplek en heeft u zelf gekozen of u dit op de 

computer en/of via de mobiele telefoon gebruikt. Wij danken iedereen hartelijk die zo goed met 

ons mee heeft gedacht bij de start van dit informatiesysteem. Wij merken dat nog niet altijd alles 

naar behoren werkt, maar daar blijven wij natuurlijk aan werken. 

Het kan voorkomen dat wij ervoor kiezen om informatie soms toch nog via een e-mailbericht met 

u te delen. Wij doen dit om te voorkomen dat u belangrijke informatie mist. Blijft u gerust de tips 

en opmerkingen bij ons aangeven!  

 

Leerlingtevredenheidsonderzoek 

Belangrijke data 

Actuele informatie 

 

Onderwijskundige informatie 

 

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


Afgelopen april is bij de leerlingen van de huidige groepen 7 en 8 een leerlingtevredenheids- 

onderzoek afgenomen. Inmiddels is de uitslag van dit onderzoek met de kinderen gedeeld. 

Samen met de kinderen is stilgestaan bij de resultaten van de thema’s onderwijs, sfeer, sociaal 

emotionele ontwikkeling, leerkracht, voorzieningen en toetsen. Het was leuk om met de kinderen 

hierover in gesprek te gaan en hen nog wat meer vragen te stellen op grond van de uitslag. De 

kinderen hebben ons en ook zeker zichzelf weer aan het denken gezet.  

Week van Respect 

In de week van 5 t/m 11 november a.s. geven wij in alle jaarklassen weer 

aandacht aan de Week van Respect. We verwachten niet dat je met iedereen 

even goed bevriend bent. Wij vinden het wel belangrijk dat je respectvol met 

elkaar omgaat en dat je aardig bent voor elkaar. Dat je bijvoorbeeld voor 

jezelf of een ander op een respectvolle manier durft op te komen. Via onze 

FB-pagina zullen we de activiteiten met u delen. 

 

 

Ouderpanel 

Op woensdag 21 november a.s. organiseert de MR een ouderpanel. Deze avond willen zij graag 

met een 2-tal ouders per jaargroep wat dieper ingaan op een aantal thema’s uit het 

oudertevredenheidsonderzoek. U kunt zich aanmelden via de school-App of door een mail te 

sturen naar mr@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl  

De avond begint om 19.30 uur en vindt plaats op de Weidevogellaan 

 

 

In de bijlage vindt u informatie omtrent de volgende onderwerpen: 

- Publicatie beeldmateriaal 

- Kinderombudsman 

- Natuur- en Techniekspektakel 2018 

- Informatie Bibliotheek Den Haag 

- Informatie Bibliotheek Ypenburg 

- Streetsport Den Haag 

- Lindobeach Indoor Beach Centrum 

Ingekomen post 

 

Nieuws van de MR 
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