
 
 

Nieuwsbrief dinsdag 4 juni 2019  
 

 

 

Broertjes-/zusjes-foto Op woensdag 5 juni a.s. is er van 12.30 tot 16.00 uur de mogelijkheid 

om broertjes en zusjes op de foto te laten gaan. De fotograaf zit in de speelzaal aan de locatie 

Weidevogellaan. 

Fancy Fair Op woensdag 5 juni a.s. organiseren de leerlingen van groep 8 weer een Fancy Fair 

op het schoolplein aan de WL. De opbrengst zal gaan naar de huur van de locatie waar de 

eindmusical wordt opgevoerd. We hopen natuurlijk dat u iets komt kopen of iets lekkers komt 

eten! 

Jaarrooster 2019-2020 Het vakantierooster voor de komende jaren vindt u al op onze schoolsite 

onder het kopje ‘ouders’, ‘agenda’.  

De studiedagen voor komend schooljaar zijn: 

Maandag 16 september, maandag 11 en dinsdag 12 november, vrijdag 6 december, donderdag 

13 februari, woensdag 18 maart, dinsdag 2 juni, vrijdag 3 juli. 

   

Informatie voor ouders van oudste kleuters 

Voor de kinderen die na de zomervakantie naar groep 3 gaan, organiseren wij na schooltijd een 

inloopmoment waarvoor wij u bij deze van harte uitnodigen. 

Woensdagmiddag 26 juni a.s. van 12.30 tot 13.00 uur is er gelegenheid om samen met uw 

zoon/dochter een bezoek te brengen aan de groepen 3. De kinderen hebben dan de gelegenheid 

een kijkje te nemen in een lokaal. Op de datum van dit inloopmoment zal nog niet bekend zijn 

wie de leerkrachten in groep 3 zijn komend schooljaar. Komend schooljaar zullen wij met 2 

groepen 3 van start gaan.  

Leerlingvolgsysteem 

De komende weken nemen wij bij de kinderen van groep 3 t/m 7 de E (eind)-citotoetsen af 

volgens ons leerlingvolgsysteem. De resultaten zullen wij vergelijken met de resultaten van de 

eerder dit schooljaar afgenomen M (midden)-citotoetsen en geven ons informatie over de 

ontwikkeling van uw kind. Bij het laatste rapport van dit schooljaar ontvangt u een overzicht van 

de resultaten van alle tot op dat moment afgenomen cito-toetsen van uw kind.  

Centrale eindtoets 

De leerlingen van groep 8 hebben onlangs de score van de centrale eindtoets ontvangen. Tevens 

ontvangen wij daarmee de schoolscore en weten wij hoe onze school zich verhoudt tot het 

landelijk gemiddelde. Het landelijk gemiddelde is dit jaar op 535,7 bepaald. Onze school heeft 

een score van 538,2 behaald. Wij houden daarmee vast aan de koers van de afgelopen jaren en 

zijn daar heel tevreden over.  

 

Het einde van het schooljaar begint al in zicht te komen. Voor de 

oudercommissie een tijd van het regelen van allemaal kleinere 

activiteiten: schoolfotograaf, een versnapering bij sportdagen voor de onderbouw en diverse 

leuke kleine verrassingen aan het eind van het schooljaar (noemen we natuurlijk niet, want dan 

zijn het geen verrassingen meer). 

Actuele informatie 

 

Onderwijskundige informatie 

 

Nieuws van de Oudercommissie 

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


Het einde van het schooljaar betekent ook voor een aantal van onze leden het einde van de 

oudercommissie. De een vanwege andere prioriteiten, anderen simpelweg omdat ze volgend jaar 

geen kinderen meer op De Paradijsvogel hebben. Voor het nieuwe schooljaar zijn we daarom 

heel erg hard op zoek naar versterking voor onze commissie. 

Lijkt het u leuk om achter de schermen mee te helpen met en na te denken over de extra 

activiteiten op school?! Stuurt u dan een e-mail naar oc@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl, dan 

nemen wij contact met u op voor meer informatie. 

 

De MR is op donderdag 23 mei jl. bijeengekomen. Een korte samenvatting van hetgeen onlangs is 

besproken: er is komend schooljaar een aantal vacatures op De Paradijsvogel. De vacatures zijn 

uitgezet via social media en we hopen op veel reacties. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan het 

schoolplan 2019-2023. Dit moet voor de zomer gereed zijn, net als de nieuwe schoolgids die 

straks te raadplegen is via de website www.scholenopdekaart.nl. Het jaarrooster wordt inclusief 

de studiedagen voor komend schooljaar compleet gemaakt. Naar verwachting is het rooster 

volgende week definitief en zal dit gepubliceerd worden in de nieuwsbrief en op de schoolsite.  

In maart jl. is de veiligheidsmonitor onder leerlingen in de groepen 6, 7 en 8 afgenomen. De 

resultaten hiervan zijn te raadplegen op eerder genoemde website. De resultaten zijn over het 

algemeen bijzonder positief en geven niet direct aanleiding tot actie. De kinderen voelen zich erg 

veilig op school en zijn erg tevreden over bijv. het schoolgebouw en de lessen.  

Tevens is de personeelsformatie besproken. De directie berekent momenteel voor de laatste maal 

de beschikbare FTE en zal dan een formatieplan voor komend jaar voorleggen aan de MR. De 

afgelopen maand zijn er forse investeringen gedaan in het WiFi netwerk van de school. Het 

netwerk is helaas nog niet helemaal stabiel en daar wordt aan gewerkt. Binnenkort wordt een 

nieuw telefoonsysteem aangelegd, krijgen de teamkamer en de administratie een nieuwe 

aankleding en worden de kamers van de intern begeleiders en directie verplaatst.  

 

Hans Verheij, die afgelopen tijd de gymlessen bij ons op school heeft verzorgd, gaat weer op een 

andere school aan de slag. Wij wensen hem alle goeds! Juf Isolde neemt de gymlessen weer van 

hem over. 

Vacatures: momenteel zijn wij druk doende met het maken van het formatieplan voor komend 

schooljaar. Het leerlingaantal van 1 oktober a.s. en de bijbehorende financiering is daar uiteraard 

bepalend in.  

We zien nu dat wij weer vacatureruimte hebben!  

Waar zijn we naar op zoek? We zijn op zoek naar collega’s met een onderwijsbevoegdheid. 

Collega’s die affiniteit hebben met kinderen in de onder-, midden- of bovenbouw. Collega’s die 

willen werken vanuit vertrouwen en een grote mate van vrijheid aan kunnen. Collega’s met een 

positieve grondhouding en met enthousiaste kinderen aan de slag willen.  

Mocht u iemand in uw familie en/of kennissenkring kennen die het leuk zou vinden om bij ons 

aan de slag te gaan, dan ontmoeten we hem of haar graag! Meer informatie kan worden 

opgevraagd bij Nieke Opstal nopstal@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl  

 

 

Dinsdag 4 juni: Sportdag groep 1-2 

Woensdagmiddag 5 juni: Fancy Fair op de WL 

 Schoolfotograaf voor broertjes en zusjes 

Maandag 10 juni: 2e Pinksterdag; groep 1 t/m 8 vrij 

Dinsdag 11 juni: Studiedag; groep 1 t/m 8 vrij  

Vrijdag 14 juni: Schoolreis groep 3 

Maandag 17 juni: Schoolreis groep 6 

Woensdag 19 juni: Sportdag groep 3 en 4 

Donderdag 20 juni: Schoolreis groep 4 

Maandag 24 juni: Schoolreis groep 5 

Vrijdag 28 juni: Sportdag groep 5 

Maandag 1 juli: SPY-sportdag groepen 8 

Dinsdag 2 juli: SPY-sportdag groepen 7 

Belangrijke data 

Personeel 

Nieuws van de MR 

mailto:oc@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl
https://nam05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.scholenopdekaart.nl&data=02%7C01%7C%7C1a16d51196d0470ef2c008d6e03d1df8%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636942950446818505&sdata=%2BwjhWrh7myxYg9LUF7T0wxX%2BR3uALMJgAEoHQjlKNlg%3D&reserved=0
mailto:nopstal@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl


Donderdag 4 juli: Schoolreis groep 7 

Vrijdag 5 juli: Studiedag; groep 1 t/m 8 vrij 

Maandag 8 juli t/m 10 juli: Facultatieve oudergesprekken groep 1 t/m 7 

Vrijdag 19 juli: EH: 12.00 uur vrij / WL: 12.15 uur vrij 

 

 

Stichting Leergeld; schoolspullenpas 

Ook dit jaar krijgt u, als uw kinderen een Haagse Ooievaarspas hebben en 

tussen de vier en zeventien jaar oud zijn, een aanvraagformulier voor de aanvraag 

van de Schoolspullenpas thuis gestuurd. Met deze pas kunt u veel schoolspulletjes 

kopen: pennen, potloden, gymspullen, mappen… en wat er verder nog nodig is 

voor school.  

Eind mei kunt u het aanvraagformulier verwachten. Kijk goed na of alles klopt wat er op staat? 

Klopt het dan kunt u het formulier terugsturen in de antwoordenvelop (postzegel niet nodig) óf, 

en dat is nieuw dit jaar: U kunt de aanvraag ook digitaal doen op de website van Leergeld 

Den Haag! De aanvraag wordt dan gelijk behandeld; er is geen risico dat u het formulier kwijt 

raakt! En, uw aanvraag wordt sneller in behandeling genomen dan als u het formulier opstuurt 

naar Leergeld!  

De waarde van de pas is ook dit jaar € 50,- voor basisschool; € 250,- voor 

brugklas en € 150,- voor leerlingen vanaf de tweede klas van het voortgezet 

onderwijs.  

Bel ons op of mail ons als u 15 juni a.s. nog geen aanvraagformulier hebt 

ontvangen!!!  

T: 070-7796135 / 070-7796136 (ma-don 9.00-12.30)  

Email: schoolspullenpas@leergelddenhaag.nl  

Stichting Leergeld; HTM-abonnement en aanschaf fiets 

Kinderen vanaf twaalf jaar, met een Ooievaarspas, krijgen in mei een 

aanvraagformulier voor een gratis HTM abonnement voor weekenden en officiële 

vakanties. Kinderen die naar de brugklas gaan kunnen in juni ook een 

aanvraagformulier verwachten voor een mobiele telefoon.   

Voor een fiets kun je terecht op de website van Leergeld. Kijk voor verdere informatie op de 

website van Leergeld (www.leergelddenhaag.nl).   

Een grafische rekenmachine voor de bovenbouwklassen van het voortgezet onderwijs kan ook 

worden aangevraagd bij Leergeld.  

T: 070-3601337 of 070-7796135 (ma-don 9.00-12.30) Email: info@leergelddenhaag.nl  

In de bijlage vindt u informatie omtrent de volgende onderwerpen:  

n.v.t. 

Ingekomen post 
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