
 
 

Nieuwsbrief donderdag 29 november 2018  
 

 

 

 

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 

Namens meester Wim willen wij het volgende met u delen: 

Lieve ouders en kinderen,  

Toen wij zondag 9 september jl. hulpeloos aan het bed van mijn lieve vrouw en lieve 

moeder stonden, stortte mijn wereld en die van mijn kinderen in. Op maandag 10 september jl. 

leek de reden om te leven voorbij. Helaas werd mijn lieve Astrid niet meer wakker en is zij na een 

coma van 1,5 dag overleden. De steun die wij daarna kregen van heeeeeeeel veel mensen was 

hartverwarmend. De kaarten, de tekeningen en alle lieve woorden en knuffels die wij kregen van 

jullie, ouders en kinderen, was zo fijn, dat heeft ons echt geholpen. Wij, Ricardo, Joey, Xander, 

Yanique en ik, proberen beetje bij beetje de draad weer op te pakken. Het is vooralsnog heel 

zwaar en de tijd zal leren hoe wij hier mee om moeten/ kunnen gaan.  

Ik ben inmiddels weer aan het werk en dat me heel goed, Dit omdat ik zoveel lieve betrokken 

collega’s heb, is het goed en gaat het ook goed. En omdat er heel veel lieve ouders en kinderen 

zijn die eventjes komen praten, me een hand geven of me gewoon een bemoedigende blik geven. 

Ik wil jullie namens mijzelf en de kids enorm bedanken uit de grond van ons hart. Zonder deze 

steun was het nog moeilijker voor ons geweest. Dankie baya Dankie 

Vanaf de kerstvakantie zal Saskia van Alphen weer bij ons op school werkzaam zijn. Na de 

zomervakantie heeft zij ons verlaten voor een nieuw avontuur maar onlangs hebben wij samen 

vastgesteld dat een terugkeer naar onze school zeer wenselijk zou zijn. Saskia zal o.a. haar taken 

als intern begeleider voor de groepen 1-2 en 3 weer op zich nemen.  

Sinterklaas 

Op dinsdag 4 december a.s. zal Sinterklaas een bezoek brengen aan de kinderen van groep 1-2 

aan de Eksterhof. Op woensdag 5 december a.s. zal dit het geval zijn aan de Weidevogellaan. 

Informatie hierover kunt u lezen in de ‘Sintbrief’ welke u in de school-App kunt nalezen. 

Actie Stichting Sintvoorieder1 

Stichting Sintvoorieder1 zet zich in voor kinderen in de regio Haaglanden voor wie het vieren van 

het sinterklaasfeest geen vanzelfsprekendheid is. Vanaf donderdag a.s. wordt alles wat 

ingezameld verdeeld onder de kinderen in de regio Haaglanden.  

Namens de Stichting Sintvoorieder1 hartelijk dank voor uw bijdrage! 

Kerstactiviteiten 

Rondom Kerst staan er weer diverse activiteiten op stapel bij ons op school, zoals bijvoorbeeld 

het maken van kerststukjes; een kerstviering en het jaarlijks terugkerend kerstdiner.  

Over deze activiteiten ontvangt u via een aparte ‘kerstbrief’ informatie van ons. Deze informatie 

zal met u worden gedeeld via de school-App. Houdt u de school-App dus goed in de gaten. 

Belangrijke data 

Actuele informatie 

 

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


City Pier City-loop 

Op zondag 10 maart a.s. zal de City Pier City-loop plaatsvinden. Wij zouden het leuk vinden om 

hier met veel deelnemers van De Paradijsvogel deel te nemen. Informatie over deelname via 

school aan de City Pier City-loop kunt u vinden in de school-App onder nieuwsberichten.  

Deze informatie is op 21 november jl. per email eveneens aan u toegestuurd.  

 

Learn Smart in Futureland 

Onze school heeft enige tijd terug goedkeuring gekregen op het Erasmus+projectplan om met 4 

andere Europese landen gedurende 2 jaar onderwijservaring uit te wisselen. Onderwijservaring 

die gericht is op de 21ste Eeuwse vaardigheden en hoe dit binnen ieders onderwijscultuur in met 

name de groepen 8 vorm gegeven wordt. Binnen dit project ontmoeten directies en leerkrachten 

elkaar op ieders school en maken zij afspraken over diverse opdrachten die binnen de eigen 

schoolomgeving uitgevoerd moeten worden. De voertaal bij de uitvoering is Engels en wordt in 

een digitaal platform met elkaar gedeeld.  

Onlangs heeft de eerste studiereis plaatsgevonden: juf Helma en juf Manon van groep 8 zijn 

samen met juf Nieke en de projectleider vanuit Lucas Onderwijs naar Litouwen gereisd. Naast dat 

het een leerzame ervaring was, zijn de eerste opdrachten afgesproken die de komende maanden 

zullen worden uitgevoerd.  

De volgende studiereis vindt in maart plaats en zal in Nederland zijn. Wij ontvangen de collega’s 

uit Litouwen, Estland, Oostenrijk en Frankrijk bij ons op school en zullen hen een programma 

aanbieden waarin zij kennismaken met het Nederlandse onderwijs en de leefomgeving van onze 

kinderen. In juni van dit schooljaar staat een reis naar Oostenrijk gepland, waar ook weer 

leerkrachten van groep 8 en een directielid bij aansluiten. Het volgende schooljaar staan dan nog 

Estland en Frankrijk gepland.  

Het project is geslaagd als we in de 5 landen de gezamenlijk afgesproken opdrachten met 

gebruikmaking van de 21ste Eeuwse vaardigheden uit hebben kunnen voeren.  

Dit project wordt grotendeels bekostigd door een Europese subsidieaanvraag vanuit de 5 landen. 

Studiedagen 

Onlangs stonden er 2 studiedagen gepland. Op maandag zijn alle leerkrachten op werkbezoek 

geweest bij een andere onderwijsinstelling. Vanuit een eigen hulpvraag en/ of interesse zijn 

daarom verschillende PO en VO scholen bezocht.  

Op de andere studiedag zijn twee thema’s onder de aandacht gebracht: ‘traumasensitief 

lesgeven’ en ‘hogere orde denken en nieuwe technologie’.  

Beide thema’s hebben ons weer meer kennis geven om ons dagelijks onderwijs nog beter vorm te 

geven. Beide thema’s komen voort uit de vraag hoe we de verschillende ontwikkelingsbehoefte 

van ieder kind zo goed mogelijk kunnen blijven bieden binnen de huidige ontwikkelingen van 

onze school. 

Leerlingtevredenheidsonderzoek 

Afgelopen schooljaar is in april onder de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 een 

tevredenheidsonderzoek gehouden. De uitkomst van dit onderzoek is onlangs met de huidige 

leerlingen van de groepen 7 en 8 besproken. Overall is vast te stellen dat onze leerlingen 

tevreden zijn over de sfeer in hun groep, het onderwijs dat ze krijgen en over de leerkrachten. 

Opvallend is dat ze zelf vinden dat ze niet goed naar elkaar luisteren, niet aardig zijn voor elkaar 

en dat ze hun eigen toiletgebruik een onvoldoende geven. In elke groep is bij alle goede en 

verbeterpunten stilgestaan en zal met de huidige leerkracht worden bekeken waar en hoe 

aandacht aan gegeven moet en/ of kan worden.  

Uit elke klas 7 en 8 wordt nu een leerling afgevaardigd voor de leerlingenraad om (actuele) 

schoolthema’s bespreekbaar te blijven maken. 

 

Het Stanislascollege gaat op ontwikkelingsreis naar Ghana! 

Wat gaat er gebeuren? 

Het Stanislascollege bestaat 70 jaar. Dit willen we natuurlijk vieren, maar 

daarnaast willen wij als scholengemeenschap ook iets 'concreets doen'. Daarom is 

er een ontwikkelingsreis opgezet samen met de organisatie World Servants.  

Met zestig leerlingen van verschillende locaties van het Stanislascollege gaan wij in twee dorpen 

in het noorden van Ghana klaslokalen bouwen. Samen met lokale aannemers gaan we daar in 

RKBS De Paradijsvogel steunt oud- leerlingen met Actie Ghana van het Stanislas 

College 

Onderwijskundige informatie 



februari 2019 twee weken aan de slag. Tijdens deze reis gaat hard werken samen met het 

leren/proeven van elkaars cultuur. Er moet echter nog heel wat gebeuren voor het zover is.  

Het sponsorgeld moet in december 2018 al rond zijn en daarom zijn wij nu volop bezig met het 

werven van fondsen en het uitvoeren van acties.  

Steunt u dit mooie project! 

Op donderdag 20 december a.s. zullen oud-leerlingen van De Paradijsvogel 

tijdens de kerstviering aan de locatie Weidevogellaan muffins verkopen. Terwijl 

u wacht tot uw kind klaar is met de kerstviering, wordt u ontvangen in de 

gymzaal en daar kunt u genieten van een deze (betaalde) versnapering en een 

drankje.  

De opbrengst van de verkoop van de muffins gaat geheel naar ons project in Ghana. Tijdens dit 

moment zullen wij eveneens een kleine pitch geven om u kennis te laten maken met ons 

aankomende avontuur. 

Wilt u meer informatie over ons project of direct doneren? Ga dan naar www.geef.ws/scw  

We hopen u allen te zien op 20 december. Tot dan! Actiegroep Ghana SCW 

 

Als u dit leest zitten we middenin de sinterklaasperiode en zijn een aantal leden van de OC druk 

met het regelen van het sinterklaasfeest op school. Ook zijn we al begonnen met de 

voorbereidingen van Kerstmis want een deel van Kerst, de Adventstijd, begint al voordat 

Sinterklaas het land uit is. 

Op de dag van de leerkracht op 5 oktober jl., hebben we alle teamleden 

verrast met een leuke attentie (zie foto). 

Ook tijdens de Kinderboekenweek zijn er diverse activiteiten 

georganiseerd. Zo zijn er schrijvers op school geweest, is er een 

boekenmarkt georganiseerd en diverse klassen hebben uitstapjes 

gemaakt. 

Heel blij zijn wij u te kunnen melden dat zich inmiddels 3 personen op 

de locatie Eksterhof hebben aangemeld om actief mee te gaan helpen 

bij het organiseren van activiteiten. 

U zult begrijpen dat wij altijd meer hulp kunnen gebruiken! Lijkt het u leuk om achter de 

schermen activiteiten voor te bereiden voor school, stuurt u dan een e-mail naar 

oc@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl. 

Tot slot hopen wij dat velen van jullie een gaatje vrij kunnen maken om ons te helpen bij het 

versieren van de school in de decembermaand. 

Op 5 december a.s. ruimen wij aan het einde van de ochtend de sinterklaasspullen op. Hiervoor 

zijn voor de Weidevogellaan de ouders van groep 3-4 gevraagd. 

Op 7 december a.s. willen wij beide locaties in de kerstsfeer brengen. Hiervoor hebben wij aan de 

locatie Weidevogellaan de ouders van de groepen 5-6 uitgenodigd. Op beide locaties starten wij 

met het versieren nadat de tweede bel is gegaan (8.15 uur EH en 8.30 uur WL).  

U komt toch zeker ook even helpen? Vele handen maken licht werk. Wanneer er van iedere klas 

minimaal 2 ouders komen helpen, is de klus zó geklaard! 

 

 

In de bijlage vindt u informatie omtrent de volgende onderwerpen: 

- Bibliotheek Den Haag 

- Parochie Christus Koning 

- Theatergezelschap Het Voetlicht 

Ingekomen post 

 

Nieuws van de OC 
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