
 
 

Nieuwsbrief vrijdag 27 september 2019  
 

 

 

 

Woensdag 2 oktober:    Start Kinderboekenweek 

      KIJK! Informatieochtend groep 1/ 2 

Vrijdag 4 oktober:    Dag van de leraar 

Woensdag 9 t/m dinsdag 15 oktober: Startgesprekken  

Vrijdag 18 oktober:  12.00 uur EH start Herfstvakantie 

12.15 uur WL start Herfstvakantie 

 

Personeel 

Juf Inge (verrijkingsgroep) is bevallen van een dochter, Noor genaamd. Moeder en 

dochter maken het goed en wij wensen juf Inge en haar familie alle goeds toe. 

Meester Leendert (groep 7A) krabbelt heel langzaamaan weer een beetje op, maar 

heeft nog een lange weg te gaan. Afgelopen week heeft hij een kort bezoekje gebracht aan school 

en is zelfs even bij de kinderen in de klas langs geweest. 

 

4 oktober: Dag van de Leerkracht 

De Dag van de Leerkracht, een speciale dag om waardering te tonen voor alle onderwijzers, 

wordt wereldwijd in wel 88 landen gevierd!! 

Niet in alle landen is dit op dezelfde datum, maar in Nederland vieren we dit op 5 oktober. 

Ook op De Paradijsvogel zet de oudercommissie alle teamleden even extra in het zonnetje. 

Omdat 5 oktober dit jaar op zaterdag valt, besteden wij op vrijdag 4 oktober a.s. alvast 

aandacht aan deze bijzondere dag! 

Wellicht vindt uw kind het leuk om een tekening te maken, iets te knutselen of bijvoorbeeld een 

bloem mee te nemen voor zijn/haar juf/meester?! 

Later we er met z'n allen voor zorgen dat onze juffen en meesters zich volgende week vrijdag 

extra speciaal voelen! 

School-App 

Wij zijn sinds afgelopen maandag over op een andere schoolapp. Wij hebben gekozen voor 

‘Basisschool App’. Deze app is beschikbaar voor iOS- en Android-toestellen en u kunt deze app 

downloaden in de App-store/Playstore. Als u de app download, zoekt u naar onze school in Den 

Haag of op ‘De Paradijsvogel’. Wanneer u voor het eerst inlogt, klikt u vervolgens op ‘vraag login 

aan’. U moet dan een aantal gegevens invoeren m.b.t. uw kind om de app te kunnen gebruiken.  

We vragen u met klem onze app op uw telefoon te installeren aangezien u zich voor de eerst 

komende oudergesprekken via de app moeten inschrijven. 

 

Foto’s in Groepsnieuws 

In de app is er een mogelijkheid om een groepsbericht te plaatsen. In deze gesloten app-

omgeving heeft de leerkracht de mogelijkheid om foto’s en nieuws van de groep van uw 

kind(eren) met u te delen. Op deze wijze willen wij graag een indruk geven van activiteiten die in 

of buiten de klas plaatsvinden en van sommige activiteiten die wij gedurende een schooljaar 
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ondernemen.  

De foto’s die geplaatst zullen worden, zijn gezien de afspraken vanuit de AVG, overzichtsfoto’s 

(van een deel of van de gehele groep) en/ of van een schoolactiviteit/ -creatie/ -opdracht zelf.  

Wij gaan er vanuit dat dit voor iedere ouder akkoord is. Mocht dit echter niet het geval zijn, dan 

vernemen wij dit graag van u via reactie@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl o.v.v. foto’s 

groepsbericht en de naam van uw kind(eren) en de groep(en).  

Omdat het voor de leerkracht en de kinderen zelf geen doen is om bij het maken van de foto’s 

degene zonder toestemming te onthouden en hen buiten beeld te laten, kan de leerkracht 

besluiten om dan geen foto’s te plaatsen in het groepsnieuws. 

  

Inschrijven voor het startgesprek via de app  

Binnenkort vinden de eerste oudergesprekken plaats. Wij noemen dit een startgesprek. Dit 

gesprek kunt u zelf inplannen. De leerkrachten maken zelf een rooster. Zij bieden voldoende 

gespreksmogelijkheden aan op verschillende dagen en verschillende tijden.  

Hoe schrijft u zich in voor een startgesprek? 

In de app, in de balk ‘schoolgesprek’ logt u in met de voornaam van (een van) uw kind(eren) en 

zijn/ haar geboortedatum (bijv. 22-6-2000). U ziet dan uw eigen kind(eren) waar u een gesprek 

voor kunt inplannen. U kiest zelf dag en tijd. Vergeet deze afspraak niet te bevestigen. 

Vervolgens ziet u in de app wanneer het gesprek is gepland. U kunt er zelf voor kiezen om een 

bevestigingsmail hiervan te ontvangen. 

Let op: 

Het inschrijven kan vanaf 3 oktober a.s. Ouders met 3 of meer kinderen kunnen vanaf 8.30 uur 

inschrijven. Overige ouders kunnen vanaf 10.00 uur inschrijven. Schrijft u zich in vóór 7 oktober 

a.s.  

 

Nieuw schooljaar; nieuwe afspraken 

Wilt u de regels en afspraken nog eens nalezen? Deze staan op de schoolsite onder ‘onze school’, 

‘documenten’. 

  

 

 

KIJK! Informatiebijeenkomst voor ouders van groep 1-2 

In de groepen 1-2 werken wij met het KIJK! Leerlingvolgsysteem. 

KIJK! is een compleet en webbased-programma voor het in kaart brengen van 

die ontwikkeling en het ontwerpen van een daarop afgestemd ontwikkelingsgericht 

activiteitenaanbod. Op deze manier kunnen wij eventuele achterstanden of voorsprongen tijdig 

signaleren en ons handelen afstemmen op de behoeften van uw kind(eren). 

Bent u nieuwsgierig naar dit leerlingvolgsysteem? Dan nodigen wij u van harte voor de KIJK! 

informatieochtend op woensdag 2 oktober a.s. in de aula op de locatie aan de Weidevogellaan. De 

informatieochtend start om 8.45 uur en zal tot ongeveer 9.30 uur duren.  

We zullen u ook informeren over wat u kunt verwachten tijdens het 10 minutengesprek waarin de 

ontwikkeling van uw kind aan de hand van het KIJK! LVS zal worden besproken, zodat u zich kunt 

voorbereiden op dit gesprek. 

Mocht u de informatieochtend bij willen wonen, verzoeken wij u hiervoor een mail te sturen naar 

reactie@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl o.v.v. KIJK!  

Schoolmaatschappelijk werk 

Op onze school bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van School 

Maatschappelijk Werk.  

Sander Kooijman is op vast dagen en tijden bij ons op school werkzaam als maatschappelijk 

werker. Sander is voor leerkrachten en voor ouders bereikbaar om mee te denken over 

verschillende thema’s om een kind en wellicht zijn/ haar ouders te ondersteunen.  

Om u te informeren over wat een schoolmaatschappelijk werker allemaal kan betekenen, 

verwijzen wij u naar www.smw-basisschool.nl  
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Mogen wij ons even voorstellen? Wij vormen dit jaar de oudercommissie (OC) op De 

Paradijsvogel: 

 

van links naar rechts    ouder van (waar kun je ons vinden?) 

• Maaike van Leeuwen (voorzitter)  Amy-4A en Lynn-8B 

• Susanne Rosman (penningmeester) Niels-8B 

• Latifa Pauwelussen    Olivier-4A en Elias-1/2E 

• Stephanie Zweekhorst    Noah-7C 

• Annemarie de Borst    Maurits-8B 

• Jennifer van Duijne    Levi-5C en Ruben-8C 

• Eunice Bredauw    Dominique-4C en Quintin-6C 

• Diana Smits     Rocco-4C 

• Monique van den Broek   Liz-5B, Mats-7C en Guusje-7B 

• Anouck van Ooijk    Lauren-3B en Liset-1/2E 

• Mithra Gopal     Rayen-4C en Elina-8A 

• Hester Khan     George-4B 

• Linda Aarts     Finn-5B, Floris-1/2E en Sophie-1/2F 

Eind vorig schooljaar hebben we van drie leden afscheid genomen, maar gelukkig hebben we ook 

alweer drie nieuwe leden in de commissie welkom kunnen heten (Anouck, Linda en Latifa). 

Op 24 september jl. hebben we de eerste vergadering van het schooljaar gehad, we hebben de 

laatste activiteiten van afgelopen schooljaar geëvalueerd en daarna zijn we aan de slag gegaan 

met komend schooljaar. 

Binnenkort (zaterdag 5 oktober) is het de dag van de leerkracht, we zullen hier op vrijdag 4 

oktober aandacht aan besteden. En de Kinderboekenweek gaat bijna van start (2-13 okt). Voor 

beide activiteiten hebben we leuke ideeën en activiteiten bedacht samen met de leerkrachten. 

Ook zal er in oktober een informatieochtend georganiseerd worden voor alle klassenouders. 

In november/december brengen we de school achtereenvolgens in Sint- en Kerstsfeer. 

Wilt u meer informatie over de OC en de organisatie van de activiteiten? Via de nieuwsbrief van 

school zullen wij u met regelmaat op de hoogte houden van onze activiteiten. Neem ook eens een 

kijkje op de website van school, onder het kopje ‘Ouderparticipatie’. 

Heeft u tips of opmerkingen over de activiteiten op school? Stuur een mail naar 

oc@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl. Of spreek gerust een van ons aan. Wellicht kunnen we iets 

voor elkaar betekenen. 

  

Nieuws van de Oudercommissie 
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Parochie Christus Koning 

Het pastoraal team heeft de datum voor de Eerste Heilige Communieviering in 

2020 bepaald op zondag 17 mei 2020. Hierover ontvangen ouders nog nader 

bericht over het voorbereidingstraject.  

 

Kinderboekenmarkt in Winkelcentrum De Parade 

Hebben de kinderen tijdens deze Kinderboekenweek al zo veel nieuwe boeken verzameld dat de 

boekenkast nu te vol staat? Mooi! Geef oude boeken op zaterdag 12 oktober tussen 12.00 en 

16.00 uur een nieuwe leven tijdens een heuse boekenmarkt in winkelcentrum de Parade. Mocht 

de boekenkast nu nog niet te vol staan: dit is dé kans om parels te vinden, voor de kinderen en 

wellicht zelfs voor u! 

Daarnaast hebben wij ook nog enkele andere leuke verrassingen voor jullie in petto. Houdt onze 

Facebook-pagina in de gaten voor meer informatie! 

Mocht u interesse hebben om boeken te verkopen, laat het ons weten! U kunt zich aanmelden via 

i.debruijn@dzp.nl. Doe dit graag voor 4 oktober 2019. 

We verwelkomen u graag op 12 oktober tussen 12.00 en 16.00 uur in winkelcentrum de Parade! 

Kletskoppenfestival.nl 

Hoe werkt dat eigenlijk, leren praten? Op zondag 29 september kom je daar spelenderwijs achter 

tijdens het Kletskoppen Kindertaalfestival in de Centrale Bibliotheek. Een gratis wetenschapsdag 

voor het hele gezin, vol interactieve demonstraties, leerzame spelletjes, (meertalige) 

voorleessessies! Daarnaast is er de muziekvoorstelling Dikkie Dik en de taart en zijn er 

workshops en optredens van kinderboekenschrijver Annemarie Bon en rapper Tyler Koudijzer. 

Het volledige programma vind je op: www.kletskoppenfestival.nl  

Het Kletskoppen Kindertaalfestival is een initiatief van de Radboud Universiteit en het Max Planck 

Instituut voor Psycholinguïstiek, allebei te Nijmegen, waar zij het festival twee keer eerder 

organiseerden. De Nationale Wetenschapsagenda haalt het festival nu naar Den Haag. 

Dus heb je zondag 29 september nog niks te doen? Kom dan met je kinderen tussen 12.00 en 

17.00 uur gezellig langs in de Centrale Bibliotheek (Spui 68) en laat je verrassen door het 

veelzijdige taalonderzoek van de Radboud Universiteit en Max Planck Instituut voor 

Psycholinguïstiek. 

Kinderyoga Wilma Abbink in Pijnacker 

Kinderen die aan yoga doen zijn vrolijker, voelen zich rustiger en kunnen zich 

beter concentreren. 

Over kinderyoga wordt steeds meer geschreven in dag- en vakbladen. Ook 

worden er steeds meer kinderyogalessen aangeboden. Op sommige scholen 

wordt er al ingezien dat er met eenvoudige yogaoefeningen tussen de lessen 

door, door de kinderen, hogere prestaties geleverd worden.  

Ik geef nu al heel wat jaren kinderyogales in Pijnacker en krijg van kinderen en ouders te horen 

dat kinderyoga ‘werkt’. 

Yoga voor kinderen is anders van opzet dan yoga voor volwassenen. De kinder-yoga-lessen 

hebben steeds een ander thema, zijn speelser en afgestemd op de belevingswereld van kinderen. 

Kinderen leren tijdens de les op een fijne en ontspannen manier zich bewust te worden van hun 

eigen lichaam, hun emoties en hun omgeving. Ook is er veel aandacht voor elkaar. Bij kinderyoga 

gaat het niet om de prestatie en het resultaat. In de les kunnen de kinderen helemaal zichzelf zijn 

en zijn we blij met ieders inbreng.In de lessen wordt er naast de yogahoudingen aandacht 

besteed aan spel, muziek, fantasie, dans, kindermassage, concentratie-, adem-, zintuig- en 

ontspanningsspelletjes en creatieve opdrachten.  

Bij kinderyoga staat plezier voorop! Starten met de les kan op ieder moment.  

De lessen worden gegeven door Wilma Abbink, kinderyogadocent, maar ook leerkracht op een 

basisschool, op donderdagmiddag in de speelzaal van de Johannesschool in de wijk Koningshof in 

Pijnacker.  

Ik wil u hierbij uitnodigen om samen met uw kind(eren) een gratis proefles te komen volgen. 

Voor meer informatie kunt u kijken op: www.tarayoga.nl, mailen naar:  wilma@tarayoga.nl. of 

bellen of een berichtje sturen naar tel.no. 0613325709 

 

Ingekomen post 
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Little Champs Kickboksen 

"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." 

Zwemvierdaagse Den Haag 

 

Scoutinggroep Van Weerden Poelman in Ypenburg 
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Gastouderopvang Esther’s Stoere Ukkies 

 

 


