
 
 

Nieuwsbrief maandag 2 september 2019  
 

 

 

 

Maandag 9 september:   informatieavond groep 3 om 19.00 uur 

      informatieavond groep 4 om 20.00 uur 

Dinsdag 10 september:    informatieavond groep 5 om 19.00 uur 

      informatieavond groep 6 om 20.00 uur 

Donderdag 12 september:    informatieavond groep 1-2 om 19.00 uur 

      informatieavond groep 7 om 19.00 uur 

      informatieavond groep 8 om 20.00 uur 

Maandag 16 september:   studiedag; groep 1 t/m 8 vrij  

Dinsdag 17 september:   Prinsjesdag; groep 1 t/m 8 vrij  

 

Verdrietig bericht: Helaas ontvingen wij afgelopen vrijdag het verdrietige bericht dat Miranda van 

de IJssel, de moeder van Henky in groep 6C, is overleden. Miranda was al enige tijd ziek. Dit 

bericht heeft ons diep geraakt. Wij wensen de familie alle kracht in deze bijzondere tijd. 

Wilt u de familie een blijk van medeleven geven, dan kunt u dit bij de administratie afgeven. Wij 

zullen er voor zorgen dat de familie dit krijgt. 

Personeel 

Meester Leendert (7A) is in de vakantie besmet met de legionellabacterie. Het gaat 

naar omstandigheden goed met hem maar hij moet flink aansterken de komende 

tijd. Wij kunnen op dit moment niet zeggen, hoe lang hij afwezig zal zijn. Juf 

Monique vervangt hem voorlopig, samen met meester Joost. Wij wensen meester Leendert een 

goed herstel. 

Juf Isolde is met zwangerschapsverlof. Volgende maand verwacht zij te bevallen van haar 3de 

kindje. Juf Sam en meester Jeroen zullen de gymlessen vervangen, in elk geval tot de 

kerstvakantie. Juf Sam en meester Jeroen zijn beiden nieuw op onze school. Wij wensen hen veel 

plezier! 

School-App 

Wij gaan binnenkort over op het gebruik van een andere school-app. De oude school-app is niet 

meer actueel en gebruiken wij niet meer. Belangrijke informatie verzenden wij daarom nu weer 

via de email. Zodra de nieuwe school-app in gebruik wordt genomen, zullen wij alle informatie via 

deze app met u delen. 

Komende week zult u verder worden geïnformeerd over de nieuwe school-app! 

Informatieavond 

Aan het begin van het schooljaar houden wij, zoals gebruikelijk, een informatieavond 

voor alle ouders van onze leerlingen in het lokaal van uw kind. De leerkracht vertelt u 

tijdens deze avond waar de leerlingen zich het komende jaar mee bezighouden en 

biedt u de mogelijkheid vragen te stellen.  

Belangrijke data 

Actuele informatie 

 

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


Hieronder kunt u lezen wanneer de informatieavond voor uw zoon/dochter gepland staat. Wij 

nodigen u hierbij allen van harte uit.  

Maandag 9 september:    Informatieavond groep 3 om 19.00 uur 

       Informatieavond groep 4 om 20.00 uur 

Dinsdag 10 september:     Informatieavond groep 5 om 19.00 uur 

       Informatieavond groep 6 om 20.00 uur 

Donderdag 12 september:    Informatieavond groep 1-2 om 19.00 uur  

       Informatieavond groep 7 om 19.00 uur 

       Informatieavond groep 8 om 20.00 uur 

Schoolgids 2019-2020 

De schoolgids voor dit huidige schooljaar kunt u vinden op onze schoolsite 

www.basisschooldeparadijsvogel.nl  

Hier kunt u nog andere alle belangrijke informatie nalezen die betrekking heeft op de school en 

de dagelijkse gang van zaken. Hier vindt u ook, in de agenda, het overzicht van vakanties, 

studiedagen en overige vrije momenten. 

De gezichten bij de teamleden kunt u vinden in het kopje ‘team’ en de nieuwsbrieven worden 

onder ‘nieuws’ opgeslagen. 

Gouden Weken 

Een goed pedagogisch klimaat is voor iedereen een belangrijke voorwaarde om tot ontwikkeling 

te komen. Het pedagogisch klimaat kan omschreven als de omgeving waarin de leerlingen tot 

leren komen. Dit is de fysieke omgeving, zoals het schoolgebouw en de klas. Maar nog 

belangrijker is de sfeer en de wijze waarop iedereen met elkaar omgaat.  

Samen met de kinderen werken wij deze eerste schooldagen en weken, de Gouden Weken, aan 

de groepsvorming, de rolverdeling en de afspraken die dit jaar van belang zullen zijn in een klas.  

Tevens zijn er daarnaast algemene gedragsverwachtingen voor de gehele school en voor de gang 

samen met de kinderen opgesteld die u in de school vast al bent tegengekomen. Deze regels 

gelden voor iedereen die onze school bezoekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wijzen de kinderen ook op de regels die sinds dit jaar van kracht zijn op het toilet en in de 

kleedkamer. 

 

Automatische incasso 

Als ouder heeft u de keuze om de schoolbijdrage via automatische incasso of via een 

overboeking door u zelf te voldoen. Kiest u voor automatische incasso, dan dient u 

hiervoor een machtigingsformulier in te vullen. Voor nieuwe leerlingen zit dit formulier 

in het startpakket of is dit af te halen bij de administratie. Vriendelijk verzoek voor ieder 

kind een aparte machtiging in te vullen.  

Wanneer u ervoor kiest om zelf de overboeking van de schoolbijdrage te verrichten, vragen wij 

de bedragen vóór 1 oktober van het nieuwe schooljaar over te maken op rekening:  

NL81 ABNA 0571098630 t.n.v. RKBS De Paradijsvogel te Den Haag o.v.v. naam kind en groep. 

In overleg met school kan overeengekomen worden om de schoolbijdrage eventueel in termijnen 

te betalen.  

 

 

Little Champs Kickboksen 

Ingekomen post 

 

http://www.basisschooldeparadijsvogel.nl/


"Na de zomervakantie gaat The Bushido Club per 1 september 2019 van start met de kickboks 

lessen Little Champs Kickboksen in Sporthal Leidschenveen. 

Deze lessen zijn gericht op kinderen van het basisonderwijs en bedoeld om op een leuke 

sportieve manier net wat meer zelf vertrouwen op te doen. Het is op recreatief niveau en daarom 

toegankelijk voor iedereen. Aan sparren doen wij niet. 

De lessen zullen op de woensdagmiddag en zaterdag middag zijn. Ben je geïnteresseerd in een 

gratis proefles, inschrijving of heb je vragen?  

Neem gerust contact op via info@thebushidoclub.nl of kijk op www.thebushidoclub.nl." 

Stichting Leergeld Den Haag 

Leergeld Den Haag biedt nu gratis Squla en WoordExtra aan voor alle basisschoolleerlingen met 

een Haagse Ooievaarspas.  

Squla biedt kinderen de kans om spelend te oefenen met alle basisschoolvakken.  

Leergeld Den Haag biedt dit aan voor kinderen in groep 3 tot en met 8. 

WoordExtra is spelend leren gericht op woordenschat. Leergeld Den Haag biedt dit aan voor 

kinderen in groep 1 en 2.  

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

