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Vrijdag 22 februari: Start voorjaarsvakantie 

EH: 12.00 uur vrij en WL: 12.15 uur vrij  

Maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart: Voorjaarsvakantie 

Woensdag 6 maart t/m dinsdag 12 maart: Oudergesprekken 

Woensdag 13 maart: Studiedag; groep 1 t/m 8 vrij 

Vrijdag 15 maart: School gesloten i.v.m. staking 

Woensdag 20 maart t/m vrijdag 29 maart: Projectweek: thema Duurzaamheid 

Maandag 25 maart: Schoolreis groep 1-2 

 

School T-shirts 

De nieuwe school T-shirts liggen klaar voor de verkoop (maat S t/m XL). De T-

shirts zijn te koop bij de administratie voor een bedrag van € 10,-. Dit shirt dragen 

de kinderen bij verschillende activiteiten zoals bijv. het schoolreisje. 

Projectweek Duurzaamheid 

Van 20 t/m 29 maart a.s. zal in alle klassen aandacht worden gegeven aan het thema 

Duurzaamheid. Voor elke klas zijn er activiteiten gepland, zoals klassenuitjes, gastdocenten en 

gastsprekers. Daarnaast geeft iedere groep een eigen invulling aan deze projectweek. 

Op beide locaties openen we de projectweek door het planten van een boom op onze 

schoolpleinen. Kom gerust een kijkje nemen als u daar tijd voor heeft! 

In de projectweek zullen we collecteren voor Sea First Foundation (www.seafirst.nl). Een 

organisatie die is ontstaan uit bezorgdheid over de slechte situatie waarin de oceanen verkeren 

en de problemen die dit teweeg brengt voor mens, dier en natuur. We hopen dat u ons helpt een 

mooi bedrag aan deze stichting te kunnen overmaken.  

Tevens zullen de kinderen uit het Eco-team gedurende deze dagen Doppers verkopen. Zo kunnen 

alle kinderen op een duurzame wijze hun drank mee naar school nemen conform onze 

schoolafspraak van de pakjesvrije school. 

Inloopspreekuur Logopedie is leuk.nl 

Op woensdag 20 maart 2019 is er een gratis logopedisch inloopspreekuur op 

De Paradijsvogel aan de Eksterhof in Den Haag. Dit spreekuur vindt plaats in 

het lege lokaal aan de rechterkant van de hoofdingang. U bent van 8.15 uur 

tot 9.15 uur van harte welkom met uw vragen over logopedie.  

Het spreekuur vindt ongeveer één keer in de twee maanden plaats. De data worden vermeld in 

de nieuwsbrief van de school. De logopedist die u ontvangt om uw vragen te beantwoorden is Iris 

Duivenvoorden. Hierbij kunt u denken aan vragen ten aanzien van uzelf of uw kind over 

mogelijke stoornissen zoals: slissen, een hese stem, stotteren, lispelen, een 

taalontwikkelingsachterstand, hyperventilatie, de ‘R’ wil maar niet lukken, enzovoort. Wij werken 

in dit kader nauw samen met de leerkrachten en de IB-er van de school.  

Wij zijn Logopedie is leuk.nl en in Den Haag werkzaam in het Medisch Centrum de Reef aan de 

Kiekendiefstraat en in het centrum van Den Haag aan de Bezuidenhoutseweg.  

Samen met mijn collega’s Iris Duivenvoorden en Emma Verlinden geven wij invulling aan onze 

visie: op een positieve manier werken aan oplossingen voor cliënten ten aanzien van problemen op 

Belangrijke data 

Actuele informatie 

 

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


het gebied van stem/ adem/ spraak/ articulatie en taal waarbij logopedie op een leuke manier kan 

helpen! Bent u nieuwsgierig geworden? U bent van harte uitgenodigd op het inloopspreekuur. U 

kunt natuurlijk ook bellen of mailen of een bezoek brengen aan onze website. Wij helpen u graag!  

Met vriendelijke groet, Henriëtte Kloosterman-de Boer, logopediste 

 

Logopedie is leuk.nl  

tel. nr.: 06 22 72 32 01  

www.logopedieisleuk.nl  

Hoogheemraadschap Delfland 

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft sinds kort een campagne gelanceerd genaamd: 

‘Natte Sokken’. In dit kader staan op vrijdag 8 maart a.s. een 4-tal ambtenaren in witte Delfland-

jassen op en rondom het schoolplein om enquêtes bij u af te nemen. De vragenlijsten worden 

digitaal afgenomen en de data wordt louter intern gebruikt voor een onderzoek naar natte 

sokken. Wij verzoeken u hiervoor kort de tijd te maken. Alvast dank daarvoor. 

   

Op 4 maart a.s. krijgen de kinderen van groep 3 t/m 7 het LVS Cito Overzicht mee naar huis. 

Door middel van dit overzicht heeft u een duidelijk beeld van het niveau en de vorderingen van 

uw kind op de verschillende Cito-toetsen die tot op heden zijn afgenomen.  

Dit overzicht zal tijdens de oudergesprekken kort aan de orde komen. 

 

Het lijkt momenteel een rustige periode voor de leden van de oudercommissie, Sinterklaas en 

Kerstmis zijn immers achter de rug. Niets is echter minder waar! 

Achter de schermen worden al weer voorbereidingen getroffen voor Pasen, schoolreisjes, 

Koningsspelen en sportdagen. In overleg met de teamleden van school zijn er al pretparken & 

bussen besproken en worden er leuke activiteiten bedacht. 

Om dit alles goed te laten verlopen, willen wij ook weer een beroep doen op uw 

inzet, want hoewel wij achter de schermen een heleboel kunnen regelen, zijn er 

op het ‘moment suprême’ vaak veel meer handen nodig. 

Zo gaan wij bijvoorbeeld voor het versieren van de school in paassfeer op beide 

locaties hulp vragen aan de ouders van alle klassen. Wanneer er dan van iedere 

klas minimaal twee mensen komen helpen… U kent het spreekwoord! 

Wij ontmoeten u graag als hulpouder bij de activiteiten op school! 

Onderwijskundige informatie 

 

Nieuws van de Oudercommissie 


