
 
 

Nieuwsbrief donderdag 18 juli 2019  
 

 

 

Wij willen iedereen hartelijk danken voor alle hulp die wij hebben gekregen om er 

samen met uw kind(eren) weer een prettig schooljaar van te maken!  

Wij wensen iedereen een heel prettige vakantie en graag tot ziens op de eerste 

schooldag en/of de informatieavond. 

Wijziging App 

Na de zomervakantie zullen wij overgaan op een andere App. De huidige App komt dan te 

vervallen. De App die wij zullen gaan gebruiken heet ‘Basisschool App’ en zal bij de start van het 

komende schooljaar worden uitgerold. Het is de bedoeling dat alle ouders deze App op hun 

telefoon gaan gebruiken. U ontvangt hierover dan natuurlijk meer informatie. 

   

Leerlingvolgsysteem 

De afgelopen periode zijn de E (eind)-toetsen behorend bij ons leerlingvolgsysteem afgenomen 

bij de kinderen van groep 3 t/m 7. De resultaten zullen worden verwerkt in het 

leerlingvolgsysteem van elk kind. Het leerlingoverzicht heeft u bij het rapport ontvangen dat 

dinsdag 16 juli jl. aan de kinderen is meegegeven. 

De directie en de intern begeleiders bekijken op leerling-, groep- en schoolniveau hoe onze 

opbrengsten zich verhouden t.o.v. het landelijk gemiddelde en de door ons gestelde ambities. Dit 

wordt vervolgens met het team en met de MR besproken. In het jaarplan kunnen op grond van 

de opbrengsten acties worden opgenomen. 

Nieuwe methode Wereld Oriëntatie (WO) 

Komend jaar zullen de kinderen van groep 3 t/m 8 met de vernieuwde WO methode van Naut, 

Brandaan en Meander aan het werk gaan. We werkten al met deze methode dus dat zal niet 

nieuw voor hen zijn. De opbouw van deze methode is aangepast en er is aandacht voor de inzet 

van andere vaardigheden dan alleen het leren van de lesstof.  

 

 

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

 Start zomervakantie 

Maandag 2 september:    Start schooljaar 2019 – 2020 

Op de schoolsite staan alle belangrijke data voor komend jaar. Tevens vindt u daar het 

jaaroverzicht dat u kunt downloaden. 

 

 

Bericht van de Medezeggenschapsraad (MR) 

Op 2 juli jl. is de MR bijeen gekomen. Tijdens de vergadering is het nieuwe schoolplan besproken. 

Het bestuur van Lucas heeft het plan gecontroleerd en het voldoet aan alle eisen van de 

inspectie. In oktober a.s. wordt het bestuur van Lucas Onderwijs ook door de inspectie bezocht; 

over iedere school moet verantwoording worden afgelegd. De informatie daarvoor is reeds door 

de directie aangeleverd bij het bestuur. De voorzitter van de MR ondertekent het schoolplan voor 

akkoord na wat tekstuele aanpassingen. 

Actuele informatie 

 

Onderwijskundige informatie 

 

Belangrijke data 

Nieuws vanuit de MR en de OC 

 

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


Vervolgens is het formatieplan aan de orde. Het formatieplan ziet er gunstig uit: in totaal 24 

groepen volgend jaar met 27FTE leerkrachten. De directie wil vasthouden aan de huidige 

zorgstructuur en overig onderwijs ondersteunend personeel (vakleerkrachten voor 

bewegingsonderwijs, verrijking, ICT, ondersteuning, conciërge en administratie). De MR is 

tevreden en vindt dat onze school haar aantrekkingskracht zo veel mogelijk moet blijven 

behouden. De aantrekkingskracht van de school zit in een goede zorgstructuur, de inzet van 

interne begeleiders, remedial teaching, verrijking en ICT. 

Daarnaast komt de nieuwe school-app ter sprake. Deze wordt nu nog uitgebreid getest. Na de 

vakantie volgt hierover meer informatie.  

Tenslotte is de schoolgids in concept klaar. De MR-leden lezen de teksten mee, waarna deze 

digitaal gepubliceerd kan worden via Vensters PO.   

De eerstvolgende MR-vergadering is op maandag 23 september a.s. om 19.30 uur. Wij wensen u 

alvast een fijne zomervakantie toe!  

 

Het afgelopen schooljaar heeft de oudercommissie van 

De Paradijsvogel in samenwerking met het team weer 

allerlei activiteiten georganiseerd. Met elkaar dragen 

we zorg voor een prettige school waar onze kinderen 

met plezier naar toe gaan. 

De oudercommissie bestaat momenteel uit 13 

enthousiaste ouders. Elke activiteit wordt door een 

aantal leden van de OC en een aantal teamleden 

georganiseerd. De commissie schakelt hierbij, indien 

nodig, de klassenouders en andere hulpouders in. De 

betrokkenheid van alle ouders is ontzettend belangrijk 

en zeer gewenst. 

Waar wordt uw ouderbijdrage aan besteed 

Wij zijn heel blij dat we jaarlijks van bijna alle ouders 

de vrijwillige ouderbijdrage van € 30 per kind 

ontvangen. Sommige ouders maken zelfs meer dan 

het gevraagde bedrag aan ons over. Deze bijdragen 

maken dat wij nog steeds een groot aantal activiteiten 

kunnen blijven organiseren voor onze kinderen. 

Enkele activiteiten uitgelicht 

Zo is er in de Kinderboekenweek lesmateriaal 

aangeschaft waar alle groepen gebruik van kunnen 

maken. Tevens zijn er diverse schrijvers/tekenaars in 

verschillende klassen geweest die met de kinderen 

over het lezen een verhaal en de tekeningen in 

gesprek gingen. 

Tijdens de projectweek met het thema ‘Duurzaamheid’ 

is voor elke jaargroep naar een aantal leuke 

activiteiten gezocht m.b.t. afval en duurzaamheid. Zo 

was daar bijv. de afvaljuf en de ‘TrashUre Hunt’ trein 

waarmee de kinderen naar de opruimlocatie zijn 

Met ingang van het komende 

schooljaar is er weer plaats voor 

nieuwe OC-leden! 

Voor de juiste mix binnen de 

commissie zijn we bij voorkeur op 

zoek naar ouders met kinderen in 

groep 1. 

Voor informatie, of om u aan te 

melden, mail naar: 

oc@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl 

 

Wat doet de OC nog meer 

We verzorgen een kleinigheidje 

voor het team op de dag van de 

leerkracht, een kleinigheidje aan 

het eind van het jaar voor 

teamleden zonder klas, voor alle 

kinderen een ijsje aan het eind van 

het schooljaar en een 

afscheidscadeautje voor groep 8. 

Ook verzorgen we de middelen die 

nodig zijn bij de luizencontrole en 

zijn we aanspreekpunt voor de 

klassenouders. 

 

Leren buiten de school 

Kinderen vinden het leuk om te 

leren op school. Maar nog leuker is 

het om met je klas op stap te 

gaan. Daar reserveert de 

oudercommissie ook elk jaar een 

budget voor. 

Iedere groep kan naar eigen 

inzicht een (culturele) excursie 

ondernemen. Dat kan een 

mailto:oc@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl


gebracht. Diverse klassen zijn ermee op pad geweest 

om afval uit de natuur te halen. 

De Sint is traditiegetrouw met een aantal Pieten op 

bezoek geweest. De kinderen van groep 1 t/m 4 

kregen elk een cadeautje en de groepen 5 t/m 8 

kregen per klas een cadeau. 

Eveneens in de decembermaand heeft de 

kerstcommissie er met hulp van ouders voor gezorgd 

dat de school op beide locaties in kerstsfeer is 

gebracht. Er werd een gezellige kerstborrel 

georganiseerd voor alle wachtende ouders tijdens het 

kerstdiner. 

 

Een greep uit de andere activiteiten die mogelijk zijn 

dankzij uw financiële bijdragen: 

• Versieren van de school bij diverse gelegenheden; 

• Voorstellingen tijdens de Kinderboekenweek en 

andere projecten; 

• Een leuke stormbaan, springkussen en workshops 

tijdens de Koningsspelen; 

• Drinken, koek en presentjes bij verschillende 

activiteiten; 

• Schoolexcursies, culturele activiteiten binnen of 

buiten de school, museumbezoek en projecten; 

• Dans- en karateworkshops aan het eind van het 

schooljaar voor een groot aantal groepen; 

• Structurele aanschaf van boeken voor de 

mediatheek; 

• Bijdragen aan de kas, het groene schoolplein en 

duurzaam (les)materiaal. 

uitstapje naar een museum zijn of 

meedoen aan een workshop. 

Denk bijvoorbeeld aan een 

voorstelling in de speelzaal of aula 

voor een groot aantal groepen, het 

bezoek van een Romein of een 

jager in de klas of een bezoek aan 

het Prinsenhof in Delft. 

Ook gaan de groepen ieder jaar op 

schoolreis, voor veel kinderen een 

hoogtepunt in het jaar.  

De schoolreizen worden bekostigd 

uit de schoolreisbijdrage, maar de 

oudercommissie draagt zorg voor 

het regelen van de bestemmingen 

en het vervoer. Dat is elk jaar 

weer een uitdaging met zoveel 

groepen. 

 

“Zonder inzet van ouders, zowel 

financieel als fysiek, zou het een 

kale boel zijn op school en dus 

heel ongezellig voor de kinderen. 

Vele handen maken bovendien 

licht werk dus hulp is altijd 

welkom!” 

 

Hartelijk dank aan alle ouders die ons hebben geholpen er samen weer een mooi schooljaar te 

maken. We wensen iedereen een prettige vakantie en tot ziens in september! 

 

 

DRØN 

Meer muziek maken? Het kan gewoon op jouw school! 

Basisschool De Paradijsvogel zet de muzikale samenwerking door 

met DRØN. Dat is heel goed nieuws, want dat betekent dat alle 

kinderen weer kunnen kiezen voor muziekles buiten de reguliere 

schooltijden. En omdat de lessen gewoon op school worden gegeven, 

verlagen we direct de grootste drempel: de logistiek. 

OVER DRØN 

DRØN is een nieuwe startup uit Den Haag die is opgericht door en 

voor muziekleraren. Binnen DRØN geloven we dat muziek heel 

gezond is voor het brein van kinderen. Daarom vinden wij dat 

iedereen meer muziek moeten kunnen maken. Maar natuurlijk wel 

met plezier. Want hoe langer je oefent, hoe groter het positieve effect. Wij werken met speciaal 

geselecteerde interactieve docenten, die balans houden tussen plezier maken en muziekles 

geven.  

DRØN MUZIEKAANBOD 

Het muziekaanbod is in principe heel breed: van viool tot zang en van 1-op-1 tot groepslessen. 

Op dit moment wordt het lesaanbod samengesteld, waarbij het nagenoeg al zeker is dat piano, 

gitaar, zang, saxofoon, “spelend muziek leren” en koor ook dit jaar mogelijk is. 

MEER INFORMATIE OF ALVAST INSCHRIJVEN? 

In de eerst komende ‘In Vogelvlucht’ Paradijsvogel Nieuwsbrief’ maken we het definitieve 

lesaanbod bekend, inclusief het inschrijfformulier. Kan je niet wachten en/ of heb je nu al vragen? 

Of wil je je al opgeven? Wij horen graag van je! Stuur een bericht via Whatsapp: 06 2227 2283 of 

mail ons via e-mail: info@dronmuziek.nl  

 

Ingekomen post 

mailto:info@dronmuziek.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gitaarles op De       Paradijsvogel 

  Heb je altijd al gitaar willen leren spelen? Pak dan nu je kans! 

Tijdens de gitaarles maak je kennis met de toonladder en een aantal open akkoorden en misschien 

speel je uiteindelijk wel je favoriete liedje! 

Heb je (nog) geen gitaar? Geen probleem, er zijn kindergitaren aanwezig. 

Voor  wie: Kinderen vanaf 6 jaar. Maximaal 4 kinderen per les. 

Waar: op De Paradijsvogel; Weidevogellaan 201. 

Wanneer: Woensdag ( start 4 september )  

Tijd: Er is keuze uit 3 lesblokken: 

12.50 – 13.20 uur 

13.20 – 13.50 uur 

13.50 – 14.20 uur 

Door   wie: Mario Kind 

Aantal lessen: 4 lessen (daarna vervolglessen per maand=optie) 

Kosten: € 65,- 

Aanmelden: mail naar info@kindofmusic.nl en vermeld uw voorkeurstijd. 

Voor vragen, meer informatie en aanmelding: stuur een email naar of neem eens een 

kijkje op de website www.kindofmusic.nl  

mailto:info@kindofmusic.nl
http://www.kindofmusic.nl/

