
 
 

Nieuwsbrief donderdag 28 maart 2019  
 

 

 

Projectweek Duurzaamheid 

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

Duurzaamheid. Er was een aanbod van verschillende activiteiten waar de kinderen 

erg enthousiast aan hebben deelgenomen.  

Wij nodigen alle ouders uit om op vrijdag 29 maart a.s. in de klas te komen kijken wat de 

kinderen zoal hebben gedaan tijdens de projectweek.  

Aan de Eksterhof zijn de ouders van harte welkom om 14.15 uur. Aan de Weidevogellaan gaan 

om 14.30 uur de klassendeuren open om een kijkje te komen nemen. Wat u te zien krijgt, kan 

heel uitlopend zijn van gemaakte posters met eventueel een bijbehorende presentatie, 

kunstwerkjes, toneelstukje, etc.. U komt toch ook? 

 

Klein handdoekje meegeven  

In dezelfde lijn van onze projectweek past het gedachtegoed van Eco schools 

waaraan wij deelnemen. De afgelopen tijd hebben wij ons ingezet om de 

eerste vlag te behalen. Deze Bronzen Vlag kunnen wij binnenkort persoonlijk 

in ontvangst nemen! Hier zijn wij uiteraard ontzettend trots op. Dit betekent 

namelijk dat wij op de 10 onderdelen uit het Eco schools programma 

voldoende scoren om op te gaan richting de Zilveren Vlag en tot slot de 

Groene Vlag! 

Om op te gaan voor de Zilveren Vlag is het nodig om het energieverbruik terug te dringen. De 

kinderen hebben gedurende de projectweek geconstateerd dat de wasmachine en de droger te 

veel worden gebruikt en veel energie kosten. Wij hebben gemeend hier een oplossing voor 

gevonden te hebben. 

Wat vragen wij van u: Wij vragen u om maandag a.s. aan uw kind een klein handdoekje mee te 

geven naar school. Een keukenhanddoek met daaraan een ophanglusje volstaat. Aan de stoel van 

uw kind wordt maandag een haakje gemonteerd waar het handdoekje aan opgehangen kan 

worden. Elke vrijdag geven wij uw kind het handdoekje mee naar huis zodat het thuis gewassen 

kan worden. Elke maandag geeft u het handdoekje weer mee naar school en kan het weer aan de 

stoel van uw kind worden opgehangen.  

Hartelijk dank voor uw medewerking. Wij zullen u na enige tijd laten weten welk effect deze 

maatregel heeft op onze energierekening.  

 

Grote Rekendag 

Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Het is een dag voor alle 

basisscholen in Nederland en Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het 

teken staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook 

daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek! 

De volgende Grote Rekendag vindt plaats op woensdag 3 april a.s. Het thema van de 17e Grote 

Rekendag is ‘Uit verhouding’. Kinderen verkennen tal van situaties waarin de verhoudingen niet 

kloppen. Daarvan zijn er genoeg. Denk maar aan een uitvergroot ijsje of zak patat voor een 

snackbar. Het verkennen van dergelijke situaties leidt tot verhoudingsgewijs redeneren, maar ook 

tot meetactiviteiten en het verkennen van de ruimte (meetkunde). Het onderliggende doel is 

kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet 

onbelangrijk: het maakt rekenen leuk! 

Koningsspelen 

Actuele informatie 

 

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


Op vrijdag 12 april a.s. doen wij weer gezellig mee aan de Koningsspelen. Deze 

dag zal in het teken staan van sport- en spelactiviteiten. Hierbij kunt u denken 

aan dans, taekwondo, boksen of een heus springkussen. Als lunch willen we 

tussen de middag lekker pannenkoeken eten.  

Om deze dag te laten slagen, zijn wij op zoek naar hulpouders om spellen en 

groepjes te begeleiden. U kunt zich als hulpouder hiervoor aanmelden via de 

reeds in de school-APP geplaatste oproep. 

Voor het pannenkoeken eten zijn wij op zoek naar ouders die voor ons pannenkoeken willen 

bakken. Hiervoor zal eveneens een oproep in de school-APP verschijnen. 

Over de Koningsspelen wordt u via een aparte brief nader geïnformeerd. 

Pasen 

In de ochtend van donderdag 18 april a.s. zal op beide locaties een paasviering 

worden gehouden.  

De groepen 1-2 en 7 hebben gezamenlijk aan de Eksterhof een paasviering. Na de 

paasviering gaan de kinderen van groep 1-2 en 7 samen een leuke activiteit doen. U 

kunt hierbij denken aan samen knutselen, voorlezen, samen eten/drinken, buiten 

spelen, oid. 

De groepen 3 t/m 6 en 8 zullen een paasviering in de aula aan de locatie Weidevogellaan 

bijwonen. De paasviering aan de Weidevogellaan zal worden geleid door Diaken Vrijburg.  
In de vieringen staat het paasverhaal centraal en zullen wij gezamenlijk een aantal paasliedjes 

zingen. 

Tijdens de lunch gaan alle kinderen in de klas genieten van een door de kinderen zelf 

samengestelde paaslunch. Het is de bedoeling dat ieder kind iets lekkers te eten meeneemt.  

De leerkracht zal samen met de kinderen bespreken wat zij tijdens de lunch willen eten en 

drinken.  

De kinderen van groep 8 hebben een aangepaste lunch in verband met de afsluiting van de 

Centrale Eindtoets. 

Vanaf maandag 8 april a.s. kunt u bij de klas van uw zoon en/of dochter lezen wat de kinderen 

gaan eten en wat uw kind heeft uitgekozen om voor de lunch te verzorgen.  

Op woensdag 17 april a.s. neemt elk kind eigen bord/beker/bestek mee naar school voor de 

paaslunch. In het kader van duurzaamheid vragen wij u geen wegwerpservies en wegwerpbestek 

aan uw zoon/dochter mee te geven.  

   

Lezen is leuk en belangrijk 

Sinds dit schooljaar geven wij meer aandacht aan het vrije lezen. Wij zagen de 

afgelopen 2 jaar het niveau van technisch lezen dalen en daar wilden wij meer 

op sturen. In elk leerjaar besteden we nu dagelijks meer aandacht aan lezen in 

het onderwijsprogramma.  

Naast het aanbieden van leestijd op school, kunt u thuis natuurlijk ook 

aandacht geven aan het lezen. Voorlezen is niet alleen leuk maar ook erg belangrijk voor jonge 

kinderen. Ze genieten van het luisteren naar teksten. Ondertussen doen ze ook meer kennis op 

van de wereld, vergroten ze hun woordenschat en verbeteren hun taalgebruik. Zo leggen ze 

alvast een goede basis voor later, als ze zelf teksten leren lezen. De ontwikkeling van het 

leesbegrip start dus met het (begrijpend) luisteren. 

Leerjaarinformatie 

Wist u dat, wanneer u wilt weten aan welke reken-, taal- en spellingsdoelen er in de verschillende 

jaargroepen wordt gewerkt, u dit op de schoolsite kunt nalezen? Bij elke jaargroep zijn de doelen 

en andere leerjaar-gebonden informatie voor u op een rijtje gezet. 

www.basisschooldeparadijsvogel.nl  

 

Onderwijskundige informatie 

 

Nieuws van de MR 

http://www.basisschooldeparadijsvogel.nl/


De MR is afgelopen dinsdag weer bij elkaar geweest. Er is gesproken over het 

nieuwe vakantierooster voor het schooljaar 2019-2020.  

De 8 studiedagen worden nog definitief ingepland, mede in afwachting van de 

planning van het cito en KIJK! leerlingvolgsysteem.  

Een ander punt betreft de CAO. Een onderdeel daarvan is het 

werkverdelingsplan. Dit betekent dat het personeel met elkaar in gesprek 

moet over hoe de taken worden verdeeld. Daarvoor is, vanuit de huidige 

ervaringen van de afgelopen schooljaren, een voorstel door de directie op 

papier gezet. Dit wordt besproken met de personeelsleden van de MR en komt op de volgende MR 

vergadering ter bespreking op de agenda.  

Ook is gesproken over de oudergesprekken in groep 7. Die zijn dit jaar voor het eerst met de 

kinderen erbij gevoerd. Dat werd zowel door de leerkrachten, ouders als leerlingen als zeer 

positief ervaren.  

Tevens hebben wij het gehad over het nieuwe toezichtkader dat de inspectie hanteert. Alle 

scholen van Lucas Onderwijs wordt gevraagd om voor de kwaliteitszorg een zelfscan in te vullen. 

Zo kan het bestuur voldoende laten zien hoe de kwaliteitszorg op haar scholen wordt 

vormgegeven en waarin de school zich wil ontwikkelen. De zelfscan zal met de MR worden 

gedeeld. 

Tenslotte bespraken wij het structureel inzetten van ouders voor de klas besproken. Sommige 

ouders hebben zich bij de directie gemeld of ze een vervangingsrol zouden kunnen vervullen als 

er leerkrachten uit vallen. Wij waarderen zeer het meedenken van ouders maar wij zijn geen 

voorstander van ouders structureel les te laten geven. Ouders zonder lesbevoegdheid zijn niet 

altijd in voldoende mate didactisch en/ of pedagogisch onderlegd. Ouders die gastlessen 

verzorgen in het bijzijn van een leerkracht heeft onze voorkeur.  

Het verslag van de vorige vergadering (14 januari jl.) is goedgekeurd en kunt u vinden op de 

website. De eerstvolgende vergadering van de MR is op 23 mei a.s. om 19.30 uur. 

Een vergadering bijwonen? Dat kan door u aan te melden via 

mr@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl.  

 

Het schoolreisjesseizoen is officieel geopend! 

Afgelopen maandag zijn de groepen 1 en 2 op schoolreis geweest naar Monkey 

Town! Het was een gezellige, leuke dag en de kinderen hebben heerlijk 

gespeeld. 

Benieuwd wanneer uw kind op schoolreis gaat en waar ze naar toe gaan?  

Hieronder een overzichtje met alle data: 

- Groep 3 gaat op vrijdag 14 juni naar Plaswijckpark. 

- Groep 4 vertrekt op donderdag 20 juni voor een leuke dag in de Linnaeushof. 

- Groep 5 heeft op maandag 24 juni een gezellige dag in Duinrell. 

- Groep 6 gaat op donderdag 4 april naar de Science Center in Delft én op maandag 17 juni 

naar Drievliet. Zij hebben twee uitjes omdat ze niet met de bus naar Drievliet gaan, maar 

lopend i.p.v. met de bus. 

- Groep 7 brengt op donderdag 4 juli een bezoek aan de Efteling. 

- Groep 8 gaat op kamp. 

Maar voordat alle andere groepen op schoolreis gaan, gaan we eerst nog op vrijdag 12 april a.s. 

de Koningsspelen vieren op school! Op beide locaties worden leuke activiteiten georganiseerd en 

daar kunnen we wel wat hulp bij gebruiken…  

Meldt u aan via de schoolapp als u een gaatje heeft, we zoeken voor zowel de ochtend als de 

middag ongeveer 8 ouders die een handje willen uitsteken! 

Tot slot zijn we nog steeds hard op zoek naar ouders (bij voorkeur met kinderen aan de 

Eksterhof) die de OC willen komen versterken. Heeft u interesse? Stuurt u dan een mailtje naar 

oc@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl, dan nemen wij contact met u op voor meer informatie!  

 

Vervanging juf Inge (verrijking): 

Nu juf Inge helaas voorlopig niet in staat is haar werkzaamheden voor de kinderen van de 

verrijkingsgroep uit te voeren, zijn wij op zoek gegaan naar een passende vervanging. 

Vanaf vandaag zal juf Annemieke P (5C) op donderdag de kinderen van groep 5, 6 en 3 die 

mogen deelnemen aan de verrijkingsgroep begeleiden. Op dinsdagochtend zal juf Maartje (7A) de 

kinderen van groep 7 die hiervoor in aanmerking komen begeleiden. Juf Mirjam (4A en C) zal op 

Nieuws van de Oudercommissie 

Personeel 
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dinsdagmiddag de kinderen van groep 4 die aan de verrijkingsgroep kunnen deelnemen 

begeleiden.  

Meester Leendert (6A) vervangt op dinsdagochtend in groep 7A juf Maartje en dinsdagmiddag in 

groep 4A juf Mirjam. 

Voor de vervanging van de ICT-lessen bekijken wij op dit moment nog een aantal mogelijkheden. 

Juf Bernice verzorgt sinds afgelopen week op maandag weer de lessen bewegingsonderwijs. Op 

de overige dagen verzorgt momenteel meester Hans de lessen bewegingsonderwijs. Op dinsdag 

verzorgt juf Bernice de gym aan de kinderen van de groepen 1-2. Juf Isolde voert momenteel 

(bewegingsonderwijs gerelateerde) ondersteuningstaken uit binnen de school. 

 

 

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

Woensdag 3 april: Grote Rekendag 

Vrijdag 12 april: Koningsspelen 

Donderdag 18 april: Paasviering 

Dinsdag 16 en woensdag 17 april: Cito Eindtoets groep 8 

Vrijdag 19 april: Goede Vrijdag; groep 1 t/m 8 vrij 

Maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei: Meivakantie  

 

 

 

In de bijlage vindt u informatie omtrent de volgende onderwerpen: 

- Kindertuinen De Keizershof 

- Weerbaarheidstraining voor kinderen 4 t/m 7 jaar 

- KinTo speelt samen met Het Voetlicht 

- Informatie Bibliotheek Den Haag 

Belangrijke data 

Ingekomen post 


