
 

Den Haag, 3 juli 2019 

 

Beste ouder(s), 

 

Hierbij ontvangt u informatie m.b.t. het schooljaar 2019 - 2020.  

Groepsindeling schooljaar 2019 - 2020: 

Hieronder ziet u welke leerkracht(en) met welke groep gaat samenwerken komend jaar. De kinderen 

zijn hiervan vandaag door de leerkrachten op de hoogte gebracht. 

Bij sommige leerkrachten ziet u een zelfde werkdag genoteerd staan, zij werken dan om de week op 

die dag. 

De ouders van de leerlingen uit groep 1-2 die naar groep 3 gaan, ontvangen in een apart bericht de 

groepsindeling. 

Groep 1-2A : juf Ingrid (ma, woe, do, vrij) en juf Elles (di) 

Groep 1-2B : juf Ilona (ma, di, woe, do, vrij) en juf Laura (ma) 

Groep 1-2C : juf Naomi (ma, di, woe, vrij) en juf Joanna (do) 

Groep 1-2D : juf Franny (ma, woe, do, vrij) en juf Suzanne (di) 

Groep 1-2E : juf Bianca (ma, di, woe, do) en juf Suzanne (vrij) 

Groep 1-2F : juf Suzanne (ma) en juf Lianne (di, woe, do, vrij) 

Groep 1-2G : juf Brigitte (ma, di, woe, do) en juf Josien (vrij) 

Groep 3A : juf Elles (ma) en juf Karin (di, woe, do, vrij) 

Groep 3B : juf Karin (ma, di, woe, do, vrij) en juf Ilona (ma) 

Groep 4A : juf Esther (ma, di, woe) en juf Cobie (woe, do, vrij) 

Groep 4B : juf Andrea (ma, di) en juf Mariëlle (woe, do, vrij) 

Groep 4C : juf Jacqueline (ma, di, woe) en juf Mirjam (woe, do, vrij) 

Groep 5A : juf Joanna (ma, di, vrij) en juf Leoni (woe, do) 

Groep 5B : juf Annemieke (ma, di, woe) en juf Vivienne (do, vrij) 

Groep 5C : juf Daniëlle (ma, di, woe, vrij) en juf Gaby (do) 

Groep 6A : juf Nina (ma, di, woe) en juf Carola (do, vrij) 

Groep 6B : meester Raymond (ma, di, woe, do, vrij) en meester Joost (vrij)  

Groep 6C : juf Gaby (ma) en juf Petra (di, woe, do, vrij)  

Groep 7A : juf Monique (ma, di) en meester Leendert (woe, do, vrij) 

Groep 7B : juf Eva (ma, di, vrij) en juf Laura (woe, do) 

Groep 7C : juf Maartje (ma, di, do, vrij) en juf Monique (woe) 

Groep 8A : juf Saskia (ma, di) en juf Helma (woe, do, vrij) 

Groep 8B : juf Annemiek  

Groep 8C : juf Manon  

Klikt u voor de nieuwe meester en/of juf op de link.  
 

Personeel: 

- Juf Elles S. (intern begeleider) zal na de zomervakantie niet meer terugkeren bij ons op school. 

Zij heeft ervoor gekozen het onderwijs te verlaten en te gaan genieten van andere bezigheden. 

Wij danken haar hartelijk voor al haar inzet op De Paradijsvogel. 

- Juf Bernice (gym) gaat ons aan het einde van het schooljaar verlaten. Zij heeft een nieuwe 

werkplek dichter bij huis kunnen vinden. Wij danken haar hartelijk voor haar inzet en wensen 

haar veel plezier op haar nieuwe werkplek. 

- Juf Sandra (groep 7C) gaat ons eveneens aan het einde van het schooljaar verlaten. Zij gaat 

aan de slag in het speciaal onderwijs. Wij danken haar hartelijk voor haar inzet en wensen haar 

veel plezier op haar nieuwe werkplek. 

- Juf Isolde (gym) en juf Inge (verrijking) gaan na de zomervakantie genieten van hun 

zwangerschapsverlof.  

https://www.basisschooldeparadijsvogel.nl/onze-school/ons-team


Op dit moment hebben wij nog een vacature voor de gymlessen. 

- Juf Helma (administratie) is herstellende van een plotseling ontstane lichamelijke aandoening. 

Zij werkt momenteel halve dagen en is op woensdag afwezig. Zij werkt vooralsnog alleen op de 

locatie Weidevogellaan. 

- Voor Juf Marieke en juf Christl is er op dit moment helaas geen zicht op een spoedig herstel. Wij 

wensen hen alle goeds! 

- Juf Carola (groep 6A) juf Esther (groep 4A), en juf Petra (groep 6C) zijn vanaf komend 

schooljaar onze nieuwe collega’s. Wij wensen hen uiteraard veel plezier bij ons op school. Zij 

stellen zich hieronder kort aan u voor: 

Beste ouders, 

Ik zal mezelf even voorstellen......mijn naam is Carola Lampe. Een jaar of 10 geleden was ik op zoek 

naar een goede basisschool voor mijn twee kinderen. Dat werd De Paradijsvogel. Mijn twee zoontjes 

van 13 hebben het hier erg naar hun zin gehad en zitten nu inmiddels in de 1e en 2e klas op 

Lyceum Ypenburg. Als ouder heb ik op deze school een hoop leuke en leerzame momenten voorbij 

zien komen. Dus nu ik na 18 jaar werkzaam te zijn geweest op een Westlandse basisschool, aan een 

nieuwe uitdaging toe was, leek de stap naar De Paradijsvogel voor mij een goede keus. Afgelopen 

schooljaar heb ik hier al een beetje rondgelopen. Met name een aantal donderdagen in groep 3 en 

vanaf de voorjaarsvakantie op de vrijdagen in de instroomgroep. Hierdoor heb ik al een beetje als 

leerkracht aan de school kunnen snuffelen en dat heeft mijn motivatie alleen maar doen groeien. Ik 

heb er zin in om volgend jaar als leerkracht van groep 6 te kunnen starten ! 

 

Beste ouders, 

Mijn naam is Esther de Niet. Ik ben 40 jaar en ik kom uit Leidschendam, daar woon ik samen met 

mijn man Job en ons zoontje Quin (5).  

Ik ben nu 18 jaar juf. Nadat ik in 2001 ben afgestudeerd aan de PABO in Leiden, heb ik 3 jaar 

gewerkt op 2 basisscholen in Leidschendam. Daarna heb ik 15 jaar gewerkt op basisschool de 

Waterwilg in Nootdorp, voornamelijk in de middenbouw. Komend schooljaar start ik met veel 

enthousiasme op De Paradijsvogel. Ik sta dan op maandag, dinsdag en de woensdag om de week in 

groep 4, samen met juf Cobie. Tot volgend schooljaar! 

 

Beste ouders,  

Mijn naam is Petra Janssen. Ik werk al 25 jaar in het basisonderwijs en was op zoek naar een 

nieuwe uitdaging. Toen ik las over De Paradijsvogel werd ik enthousiast en ik ben dan ook heel blij 

dat ik vanaf komend schooljaar het team mag komen versterken! Ik vind het geweldig om met 

kinderen te werken, om ze op een positieve manier te helpen het beste uit zichzelf te halen. 

Ik woon in Zoetermeer met mijn drie jongvolwassen kinderen. In mijn vrije tijd ben ik graag buiten, 

kijk ik graag naar sport (vooral korfbal) en ik hou ervan om onverwachts erop uit te gaan. 

Ik wens iedereen een hele fijne vakantie en daarna zie ik jullie op De Paradijsvogel! 

 

Kennismaken nieuwe groep: 

Op donderdag 11 juli a.s. vindt van 8.45 - 9.45 uur de kennismaking plaats met de nieuwe 

leerkracht(en) en eventuele nieuwe kinderen. De kinderen van groep 2 die overgaan naar groep 3 

zullen van de EH begeleid worden naar de WL door een aantal leerkrachten.  

De kinderen en hun ouders uit groep 1, die na de zomervakantie bij ons nieuw op school starten, 

mogen op vrijdag 30 augustus a.s. kennismaken met de leerkracht(en) en hun nieuwe klas 

bekijken. Zij ontvangen hiervoor een uitnodiging van ons. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Nieke Opstal 


