
 
 

Nieuwsbrief donderdag 18 april 2019  
 

 

 

Eco-schools 

Klein handdoekje meegeven  

Hartelijk voor uw medewerking aan een, vonden wij althans, passende 

grap! 

 

Wat geen grap is, is dat wij onlangs, als éérste Haagse basisschool, het 

Bronzen certificaat van Eco-schools hebben ontvangen. Daar zijn wij 

uiteraard ontzettend trots op. 

Nu zullen wij ons richten op het Zilveren certificaat en vervolgens op de  

Groene Vlag!  

 

Koningsspelen 

Op de schoolsite, onder het kopje ‘nieuws’ , ‘fotoverslag’ kunt u zien wat een ontzettend gezellige 

Koningsspelen de kinderen hebben gehad. Hartelijk dank aan iedereen die ons heeft geholpen om 

deze dag zo goed te laten verlopen! 

 

Pasen 

Op beide locaties hebben we samen met de kinderen aandacht gegeven aan  

‘Het plan van Sjors’. Dit verhaal en de liedjes passen mooi bij de Paasgedachte en 

werd begeleid door Diaken Vrijburg. 

In de klassen is er gezamenlijk geluncht en genoten van alle heerlijke hapjes die door 

velen van u zijn klaargemaakt. 

Wij wensen u een zalig Pasen en een prettige meivakantie. 

 

Vakantierooster 

Het vakantierooster voor de komende schooljaren staat op onze schoolsite onder het kopje 

‘Agenda’. Dit vakantierooster geldt voor de Haagse regio en hieraan dient elke school zich te 

houden. 

Wij kunnen u al laten weten dat komend schooljaar de dag voor Prinsjesdag, de school gesloten 

zal zijn. Maandag 16 september 2019: studiedag, dinsdag 17 september 2019: Prinsjesdag. 

 

   

Opbrengsten leerlingvolgsysteem 

Gedurende elk schooljaar nemen wij bij de kinderen van groep 3 t/m 7 twee keer en in groep 8 

één keer, een aantal toetsen af die worden verwerkt in ons leerlingvolgsysteem. Op onze school 

gebruiken we de midden- (M) en de eind- (E) toetsen van Cito. De opbrengst van deze toetsen 

wordt door de intern begeleiders op kind-, groeps- en schoolniveau in kaart gebracht. Vervolgens 

bespreken wij de opbrengsten binnen het team.  

Onlangs hebben wij de opbrengsten van de M-toetsen in beeld gebracht. Wij zien dat we op 

schoolniveau voor alle vakken boven het landelijk gemiddelde scoren. We zien zelfs dat we in de 

buurt komen van de door onszelf gestelde schoolambities.  

De interventie die wij hebben gepleegd op ons leesonderwijs zien wij terug in de resultaten. De 

opbrengsten van ons rekenonderwijs stijgen licht sinds we de lesstof digitaal verwerken middels 

het programma van Snappet.  

Reden voor ons om een feestje te vieren met een lekker taartje! 

Actuele informatie 

 

Onderwijskundige informatie 

 

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


 

Samenwerking Groep 1/ 2 en kinderdagverblijf 2Samen 

Sinds enige tijd hebben de leerkrachten van onze groepen 1/ 2 en de pedagogisch medewerkers 

van het kinderdagverblijf 2Samen, de samenwerking versterkt. Door goed op de hoogte te zijn 

van elkaars aanbod aan de kinderen, weten we nog beter wie waar meer of minder aandacht aan 

moet geven voor een soepele overgang naar de basisschool. We richten ons nu o.a. op ons 

taalaanbod omdat we beiden merken dat de kinderen een rijkere woordenschat aangeboden 

moeten krijgen. 

 

 

Schoolbijdrage 

Als u de schoolbijdrage nog niet betaald heeft, vragen wij u dit zo spoedig 

mogelijk in orde te maken. Na de meivakantie bekijken we de 

betalingsoverzichten en proberen wij met u in contact te komen als u nog 

geen betaling heeft gedaan. 

Omdat het schoolbudget niet toereikend is voor alle activiteiten die door de 

OC jaarlijks worden georganiseerd, durven wij u te vragen de schoolbijdragen te voldoen. 

 

 

Juf Helma (administratie): 

De afgelopen weken was juf Helma wegens gezondheidsredenen helaas afwezig. Gelukkig gaat 

het inmiddels steeds beter met haar. 

De administratieve taken zijn door de directie en meester Wim (conciërge) zo veel mogelijk 

overgenomen. Mocht u iets missen of nog op een reactie wachten, neemt u dan gerust contact 

met ons op. 

 

Juf Isolde (gym) is in blijde verwachting van een derde kind! Wij wensen haar en haar gezin veel 

plezier met alle voorbereidingen! 

Het verlof van juf Isolde start in de zomervakantie. Wij zijn nu aan het kijken naar geschikte 

vervanging voor de gymles voor de duur van haar afwezigheid. 

 

 

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

Maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei: Meivakantie  

Maandag 13 mei t/m vrijdag 17 mei: Groep 8 op kamp 

Maandag 20 t/m donderdag 23 mei: Avond4daagse 

Maandag 27 en woensdag 29 mei: Schoolfotograaf 

Woensdagmiddag 5 juni: Schoolfotograaf voor broertjes en zusjes 

 

 

 
Vakantiepas: 

Meivakantie! Dat betekent een nieuw pakket activiteiten van de 

VakantiepasClub mét VakantiepasKorting. 

Bootcamp4kids organiseert een gave workout om een echte hulppaashaas 

te worden en bij ProDemos wordt er al knutselend, spelend en luisterend 

ontdekt hoe de Tweede Kamer werkt.  

Maar gewoon lekker karten, surfen of naar het theater gaan kan ook! 

Zomaar een paar ideetjes van de VakantiepasClub. Bekijk deze en alle andere activiteiten op 

www.vakantiepas.nl.  

Is uw kind nog geen lid van de VakantiepasClub? Geef het dan gratis op via vakantiepas.nl en 

maak meteen gebruik van de kortingen. VakantiepasClubleden krijgen twee weken vóór elke 

schoolvakantie een e-mail met kortingsbonnen en een link naar de activiteiten. 

 

In de bijlage vindt u informatie omtrent de volgende onderwerpen:  

n.v.t. 

Belangrijke data 

Nieuws van de Oudercommissie 

Personeel 

Ingekomen post 

http://www.vakantiepas.nl/
http://www.vakantiepas.nl/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=LoS6200k&id=B942F426C60B0B90AF5F88C7B6425195EC6A2505&thid=OIP.LoS6200k2GOufKmKtWLeJgHaE8&mediaurl=https://www.vakantiepas.nl/site2018/wp-content/uploads/2018/06/vakantiepasbestellen.png&exph=400&expw=600&q=vakantiepas&simid=607997755327776916&selectedIndex=1

