
 
 

Nieuwsbrief dinsdag 18 december 2018  
 

 

 

Het team van De Paradijsvogel wenst iedereen fijne feestdagen en de beste wensen 

voor het nieuwe jaar! 

Wij zien elkaar graag weer op maandag 7 januari 2019. 

 

 

 

Donderdag 20 december:    Kerstdiner EH: 17.30 - 18.30 uur 

Kerstdiner WL: 18.00 – 19.00 uur 

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 

Vanaf januari a.s. zal juf Simone (groep 1-2D en 1-2E) gaan starten met een 

opleiding. Dit heeft helaas tot gevolg dat zij ons zal gaan verlaten. De ouders van 

de betreffende groepen zijn hierover reeds geïnformeerd. Wij wensen juf Simone 

veel succes met haar opleiding en danken haar voor haar inzet. 

Juf Bernice zal, nu haar zwangerschapsverlof is afgelopen, na de kerstvakantie op dinsdag de 

gymlessen op de Eksterhof gaan verzorgen. Vanaf medio april zal zij tevens op maandag de 

gymlessen op de Weidevogellaan gaan verzorgen. Juf Isolde zal op de overige dagen de 

gymlessen blijven verzorgen op de Weidevogellaan. 

Kerstdiner 

Het kerstdiner is inmiddels een traditie en onderdeel van ons onderwijsprogramma. Het is 

bijzonder om in de avond naar school te gaan in feestelijke kleding en met elkaar van de 

lekkernijen te genieten welke door iedereen zijn klaar gemaakt.  

Een tijd waar we in de kerstvieringen aandacht geven aan onze identiteit. Tijdens het kerstdiner 

genieten we vooral van het samenzijn in de kleine gemeenschap die een groep toch is.  

Aan iedereen die zich ook dit jaar weer heeft ingezet om er met elkaar voor te zorgen dat er voor 

de kinderen weer veel is om nog lang met plezier aan terug te denken. De heerlijke gerechten, de 

drankjes, de versieringen in de klas, het ‘oberen’ en de hulp bij het opbouwen en opruimen: 

Bedankt!  

Veiligheid 

Zoals u weet, houden we op school regelmatig ontruimingsoefeningen. Het ontruimingsplan is 

hierin leidend en alle (BHV)teamleden hebben hierin een taak.   

Dit ontruimingsplan geven wij aan de vooravond van activiteiten waarbij een grote drukte in de 

school te verwachten is, nog eens extra aandacht.  

Onderdeel van dit plan is bijvoorbeeld een vaste vluchtroute voor elke klas en een gezamenlijke 

verzamelplaats (WL: op de stoep van de Weidevogellaan, aan de overkant van de school; EH: op 

het pad van het openbare speelplein achter de fietsenstalling), alwaar gecontroleerd wordt of alle 
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kinderen mee naar buiten zijn gegaan. Is het daarna noodzakelijk om nog een nacontrole uit te 

voeren in het schoolgebouw, dan is er een aantal collega’s welke hierin een taak heeft.   

Wat vragen wij van u? 

Aan u vragen wij om, in geval van ontruiming, rustig mee te lopen naar buiten en achter de 

kinderen plaats te nemen op de verzamelplaats. Op deze manier kunnen wij zorg blijven dragen 

voor een veilige ontruiming van de school en bent u er zeker van dat uw kind(eren) zijn geteld in 

de controles van de leerkracht.  

Bent u zelf buiten en is uw zoon en/ of dochter in school, dan vragen wij u om alvast plaats te 

nemen op de verzamelplaats. Hier zal de leerkracht zijn/haar groep controleren en u verder 

informeren of de kinderen, na het signaal ‘veilig’, weer de school in gaan of met u mee naar huis 

mag gaan. 

Automatische incasso schoolbijdragen 2018-2019 

In de week van 28 januari a.s., worden door ons voor de eerste maal dit 

schooljaar de schoolbijdragen door middel van automatische incasso 

geïncasseerd.  

Wanneer blijkt dat wij de schoolbijdrage niet kunnen incasseren in de hierboven 

genoemde week, bieden wij in de week van 18 februari a.s. deze retour ontvangen incasso-

opdrachten voor een tweede maal bij de bank aan ter incassering.  

Wanneer u nog geen machtiging tot incasso ingeleverd heeft, maar toch wenst dat de 

schoolbijdragen via automatische incasso worden voldaan, dan kan dat. U kunt een machtiging 

tot incasso opvragen/afhalen bij de administratie. 

 

Kerstrapport 

De kinderen van groep 3 t/m 8 ontvangen donderdag a.s. het eerste rapport. Dit rapport geeft u 

en uw kind een overzicht van het eerste deel van het schooljaar op verschillende onderdelen uit 

ons dagelijks onderwijs.  

Kerstviering 

Woensdag zullen we met de groepen 3 t/m 8 o.l.v. Diaken Vrijburg een 

Kerstviering in de aula houden. Het Kerstverhaal wordt verteld en we zullen 

verschillende kerstliedjes zingen. 

Donderdag zullen we op de EH samen met de kinderen stilgestaan bij het 

Kerstverhaal. In elke klas is een Kerstlied ingestudeerd welke hier gezongen 

gaat worden. 

Kerstkaarten voor ouderen 

De feestdagen zijn voor velen een moment om stil te staan bij de mensen die hen dierbaar zijn. 

Een moment om iemand te verrassen met iets persoonlijks. Daarnaast is het een periode van 

warmte en gezelligheid. Voor sommige ouderen in Nederland is het juist een periode waarin zij de 

eenzaamheid meer ervaren dan normaal. Het Nationaal Ouderenfonds wil daarom dat zoveel 

mogelijk ouderen een kerstkaart ontvangen. 

Met veel kinderen van De Paradijsvogel hebben wij gehoor gegeven aan deze oproep. Er zijn veel 

mooie kerstkaarten gemaakt. Deze kerstkaarten hebben wij opgestuurd naar het Nationaal 

Ouderenfonds om zo vele ouderen een fijn moment te geven door het ontvangen van een mooie 

kerstkaart van één van onze leerlingen. 

Leerlingvolgsysteem 

In januari en februari zullen de leerkrachten van de groepen 1/ 2 de Kijk!-lijst voor elk kind 

invullen.  

Bij de kinderen van groep 3 t/m 8 nemen wij in dezelfde periode de M (midden) -toetsen af van 

ons Cito leerlingvolgsysteem. De resultaten van de Kijk!-lijsten, de Cito M-toetsen en de inhoud 

van het rapport worden in maart met u besproken in de oudergesprekken. 

Informatieavond van groep 2 naar groep 3 

Op dinsdag 12 februari a.s. organiseren we een informatieavond over de overgang 

van groep 2 naar groep 3 op De Paradijsvogel.  

We starten in de aula aan de locatie Weidevogellaan met een algemeen gedeelte, 

waarna de leerkrachten van de groepen 3 in hun eigen klaslokaal lessen 

verzorgen over de volgende onderwerpen: lezen, rekenen, spelen en verschillende 

werkvormen in groep 3.  

Onderwijskundige informatie 
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De avond start om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) en zal duren tot 20.45 uur.  

Alle ouders van de groep 2 leerlingen hebben hiervoor een brief met uitnodiging en uitgebreide 

informatie ontvangen.  

 

Onlangs is de MR weer bijeen geweest. Er is voornamelijk gesproken over de 

resultaten uit het tevredenheidsonderzoek. In de nieuwsbrief van januari 

zullen we u hierover nader informeren. 

 

Daarnaast hebben wij vanuit de directie een vraag gekregen waar wij positief 

mee instemmen. De directie heeft het voornemen om na de 

voorjaarsvakantie een instroomgroep starten voor kinderen die na de 

voorjaarsvakantie 4 jaar worden. Deze groep zal tot de zomervakantie 

volstromen met ongeveer 25 kinderen. 

Er is momenteel een peiling gaande onder de ouders van deze instroomkinderen m.b.t een 4-

daagse schoolweek. Aangezien voor de vrijdag nog een vacature open staat voor deze 

instroomgroep wordt in de peiling nagegaan of het opvangproblemen met zich meebrengt 

wanneer deze kinderen op vrijdag geen les hebben. Indien dit het geval is, zal de school zich 

moeten inspannen om de vacature voor vrijdag in te vullen. 

De volgende MR vergadering staat gepland op 14 januari a.s. Op de schoolsite kunt u nog eens 

nalezen wat wij doen en hoe u met ons in contact kunt komen. 

   

Kerstborrel  

Omdat u niet in de school op uw kind(eren) mag wachten, organiseren de ouders van de OC 

tijdens het Kerstdiner een gezellige Kerstborrel. Voor u een mooie gelegenheid om met andere 

ouders kennis te maken en/of bij te praten. Dit onder het genot van een drankje én dit jaar ook 

een hapje. Dit hapje wordt verzorgd door oud-leerlingen die op deze manier geld ophalen voor 

hun reis naar Gambia, alwaar zij 2 scholen zullen gaan bouwen. In onze Kerstbrief hebben wij u 

hierover nader over geïnformeerd. Wij hopen dat u een financiële bijdrage wilt geven voor dit 

mooie doel! 

Afhankelijk van het weer zal de Kerstborrel in de gymzaal of op het speelplein plaatsvinden.  

Kort voordat het Kerstdiner wordt afgerond, zullen de deuren worden open gezet en mag u de 

school in om uw kind(eren) op te halen.  

Wij waarderen het zeer als u ons na afloop nog even wilt helpen met opruimen en het afval voor 

ons in de straatcontainers wilt deponeren. 

 

 

In de bijlage vindt u informatie omtrent de volgende onderwerpen: 

- Voorleesexpress zoekt vrijwilligers 

- Informatie Parochie Christus Koning (voorheen Bartholomeus Parochie) 

- Zangles in Leidschenveen 

- Wintercursus Schoolschaatsen  

Ingekomen post 

 

Nieuws van de MR  

Nieuws van de OC  

 


