
 
 

Nieuwsbrief vrijdag 1 november 2019  
 

 

 

 

4 t/m 8 november: Week van Respect! 

6 november: Staking in het onderwijs; school gesloten 

11 november:    Team Studie Dag; groep 1 t/m 8 vrij 

12 november:    Team Studie Dag; groep 1 t/m 8 vrij 

 

Personeel 

Juf Isolde (gymdocent) is bevallen van een dochter, Ninthe genaamd. Moeder en 

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

Juf Josien gaat ons met ingang van 1 december a.s. helaas verlaten. Hieronder een berichtje van 

juf Josien aan alle ouders van De Paradijsvogel: 

Beste ouders, 

Graag wil ik het volgende met jullie delen. Per 1 december verhuis ik naar het oosten van het 

land en ga ik werken in het SBO (speciaal basisonderwijs) in Tiel.  

Ja, weer voor de klas, 4 dagen voor groep 1-2 en 1 dag voor groep 6. Ik heb er ontzettend veel 

zin in, maar tegelijkertijd vind ik het moeilijk om afscheid te nemen van een mooie periode in 

mijn leven. Ik heb altijd met veel plezier gewerkt op De Paradijsvogel. De school, de 

leerkrachten, de kinderen en hun ouders hebben een warme plek in mijn hart. Ik kan daar dan 

ook met veel plezier aan terugdenken. 

Het was voor mij een eer en een genoegen om zo direct met de kinderen op te trekken en ze iets 

mee te kunnen geven op hun levenspad. 

Ik hoop dat zij met net zoveel plezier terug zullen denken aan De Paradijsvogel als ik.  

Jullie, de ouders, wil ik bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. 

Ik wens jullie en jullie kinderen een mooie toekomst in goede gezondheid! 

Juf Christl neemt helaas eveneens afscheid van ons en het onderwijs. Namens haar wil ik 

onderstaand bericht met u delen: 

Lieve ouders/verzorgers, 

Na 29 jaar onderwijs, waarvan 10 jaar op De Paradijsvogel neem ik afscheid van mijn juf-zijn. 

Toen ik in 2017 ziek werd, was ik vastberaden terug te komen in mijn boeiende vak. Het mocht 

jammer genoeg niet zo zijn, omdat tijdens het re-integreren de ziekte weer teruggekomen was. 

Tja, dan is de prognose anders en wordt je levenspad ineens verlegd.  

Ik werd 100% afgekeurd en het ontslag in het onderwijs werd een feit.  

Op het nieuwe pad ben ik vol vertrouwen bezig om een nieuwe invulling te vinden, aangepast aan 

mijn mogelijkheden. Als jullie me tegenkomen, zien jullie een persoon met veel levenslust, 

humor, positiviteit, kritisch en energie. Zó fijn en helpend.  

Tot slot wil ik jullie bedanken voor het toevertrouwen van jullie dierbaarste bezit, jullie kind. Het 

was dan wel hard werken, maar het gaf me enorme voldoening. Met de groep werkten we aan 

gezelligheid, eerlijkheid, nieuwsgierigheid, vertrouwen en eigen regie nemen. Iedere dag kreeg ik 

‘cadeautjes’. Ik kijk terug op vele dierbare, mooie en kippenvel momenten. Wat een bofferd ben 

ik, met zoveel mooie herinneringen! 

Belangrijke data 

Actuele informatie 

 

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


Ik wens jullie alle goeds en pluk vooral iedere dag. Carpe Diem! 

Hartelijke groet, 

Juf Christl 

Staking in het onderwijs op woensdag 6 november 2019 

Op woensdag 6 november a.s. staat er een staking in het onderwijs gepland voor deze regio. 

Zoals wij u reeds op 17 oktober jl. in de school-APP per brief hebben laten weten dat een zeer 

groot aantal van onze medewerkers gehoor geeft aan deze stakingsoproep.  

Dit betekent voor u en uw kind dat onze school op woensdag 6 november a.s. gesloten zal zijn. 

Onze excuses als u wellicht hinder ondervindt door onze deelname aan deze staking.  

 

Week van Respect 

In de week van 4 t/m 8 november a.s. geven wij in alle jaarklassen weer 

aandacht aan de Week van Respect. Wat is respect voor jou en wat betekent 

het voor mij? Wij vinden het belangrijk dat je respectvol met elkaar omgaat 

en dat je aardig doet tegen elkaar. We verwachten niet dat je met iedereen 

even goed bevriend bent. We zien graag dat je bijvoorbeeld voor jezelf of 

een ander op een respectvolle manier durft op te komen. Misschien wilt u thuis ook dit thema 

eens met elkaar bespreken de komende week.  

Via onze FB-pagina zullen we de verschillende activiteiten met u delen. 

Studiedag op 11 en 12 november a.s. 

Deze studiedagen kent verschillende thema’s die aandacht zullen krijgen. Zo zullen de 

leerkrachten van groep 1 t/m 3 de overgang van groep 2 naar 3 met elkaar evalueren en 

mogelijk aanscherpen. De leerkrachten van groep 4 t/m 8 zullen een training krijgen over de 

vernieuwingen in onze methode van begrijpend lezen. Tevens zal er schoolbreed aandacht 

gegeven worden aan ons pedagogisch klimaat.   

 

 

Luizenzak: 

Elk kind dat bij ons op school zit, moet zijn/ haar jas altijd in de luizenzak doen. Onze ervaring is 

dat deze afspraak redelijk tot goed de verspreiding van hoofdluis voorkomt. De luizenzak is voor 

€3,- te koop bij de administratie. 

Hoofdluis?! 

Als een ouder melding maakt bij school dat zijn of haar kind hoofdluis heeft, meldt de 

administratie dit z.s.m. bij de betreffende leerkracht. De leerkracht vraagt de luizenouders om de 

klas te controleren. In elk geval wordt er altijd op de eerste dinsdag of woensdag na iedere 

vakantie ( of een andere dag in de week waarop de luizencheckouders kunnen) de haren van de 

kinderen gecontroleerd. 

Indien er hoofdluis is geconstateerd in de groep, geeft de luizenouder dit door aan de 

administratie. De administratie belt de desbetreffende ouders. 

De ouders worden verzocht zo snel mogelijk met behandelen te beginnen. Kinderen met luis 

worden niet naar huis gestuurd. Mocht een ouder niet weten wat er moet gebeuren, dan wordt 

door de administratie verwezen naar een apotheek of drogisterij. Zij kunnen ouders goede info 

verschaffen over hoe te handelen bij hoofdluis en welke materialen het beste gebruikt kunnen 

worden. Het is van belang dat de groep iedere week wordt gecontroleerd totdat de groep luisvrij 

is! 

Het is niet de bedoeling dat de luizenouders zelf de ouders van het kind waarbij hoofdluis 

geconstateerd is benaderen. Wij vragen aan een ieder discreet om te gaan met de meldingen van 

hoofdluis. 

Meer informatie over hoofdluis kunt u vinden op http://landelijksteunpunthoofdluis.nl  

Aanmelden broertjes/zusjes 

Graag willen wij u eraan herinneren jongere broertjes en zusjes tijdig bij ons aan te melden als u 

dat nog niet gedaan heeft. Jongere broertjes en/ of zusjes van reeds bij ons op school geplaatste 

kinderen hebben een voorrangsregeling bij plaatsing, maar dan moet er wel plaats zijn bij ons op 

school.  

Onderwijskundige informatie 

 

Overige belangrijke informatie 

 

http://landelijksteunpunthoofdluis.nl/


Wilt u uw zoon/dochter bij ons op school aanmelden, dan kunt u hiervoor een aanmeldformulier 

opvragen/ophalen bij de administratie of via de schoolsite opvragen onder het kopje ‘aanmelden’. 

Allergie 

Wij merken dat er steeds meer kinderen zijn met een allergie en dat het belangrijk is om dit door 

te geven aan de leerkracht. Mocht uw kind een bepaalde allergie hebben, dan vragen wij u er zelf 

voor te zorgen dat bij de leerkracht een vervangende traktatie in de klas aanwezig is. Op deze 

manier kunnen er geen misverstanden ontstaan over het wel of niet mogen hebben van een 

traktatie die in de klas wordt uitgedeeld. 

 

Sinterklaas:  

Sinterklaas is nog niet in het land, maar door ons wordt al druk nagedacht over de invulling van 

het sinterklaasfeest. 

Op maandag 25 november a.s. vanaf 19.00 uur willen wij de school omtoveren in 

sinterklaassfeer. Vele handen maken licht werk. Komt u ook helpen met versieren? 

Wij zijn op zoek naar 2 ouders per klas. U kunt zich hiervoor aanmelden via het whiteboard bij de 

klas van uw zoon/dochter. 

Op woensdag 4 december a.s. zal Sinterklaas de Eksterhof bezoeken.  

Op donderdag 5 december a.s. bezoekt hij de Weidevogellaan.  

Piet is ook dit jaar van harte welkom bij ons op school. Wij hebben hem, evenals afgelopen jaren, 

gevraagd de kledingvoorschriften te hanteren zoals die gelden binnen de Haagse regio. Wij kijken 

uit naar dit gezellige kinderfeest! 

Automatische incasso:  

Heeft u ervoor gekozen de schoolbijdragen via automatische incasso te voldoen, dan wordt in 

januari a.s. de eerst opdracht hiertoe gegeven. 

Overige ouders vragen wij de schoolbijdragen zelf over te maken naar rekeningnummer NL 81 

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

zoon/dochter. 

 

 

Activiteiten november 2019 bij bibliotheek Den Haag 

Te doen in bibliotheek & cultuuranker Ypenburg 

Ode aan Amy Winehouse 

do 7 november 2019, van 19:30 tot 21:30 | Ypenburg 

Journalist/schrijver Leon Verdonschot en zangeres Saskia Floor brengen een ode aan jazzdiva 

Winehouse, in woord en muziek. Bestel HIER online uw gratis toegangskaarten. 

Ouderbijeenkomst gamen 

ma 11 november 2019, van 19:30 tot 20:30 | Ypenburg 

Gamen en gameverslaving, hoe zorgt u ervoor dat gamen leuk blijft? Deze informatieavond wordt 

gegeven door Regilio, jongerenadviseur en voormalig competitief gamer. 

Lezing: Monet, Tuinen van Verbeelding 

di 19 november 2019, van 19:30 tot 20:30 | Ypenburg 

Sophie Ketting, museumdocente van het Gemeentemuseum, vertelt over de man achter de 

schilderijen. 

Naar het Gemeentemuseum 

wo 20 november 2019, van 18:00 tot 20:30 | Ypenburg 

Cultureel avondje uit naar het Gemeentemuseum, sinds oktober Kunstmuseum Den Haag. 

Aanmelden via de inschrijflijsten in bibliotheken Leidschenveen/Ypenburg. 

Babycafé 

ma 4 november 2019, van 10:15 tot 11:00 | Ypenburg 

Voorlezen, vertellen, praten en zingen bij plaatjes: speellezen noemen we het ook wel. Natuurlijk 

kunt u ook met andere ouders in gesprek over de opvoeding van uw baby en om ervaringen uit te 

wisselen. 

Voorleespret 

wo 6, 13, 20 en 27 november 2019, 14.00 – 14.45 | Ypenburg 

Voorlezen en kleuren of knutselen voor kinderen vanaf 3 jaar. 

Taal in de bibliotheek Ypenburg 

vr 1, 8, 15, 22 en 29 november 2019, van 10:00 tot 11:30 | elke week | Ypenburg 

Ingekomen post 

 

Nieuws van de oudercommissie 

 

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-ode-aan-amy-winehouse-76280098829


Samen de Nederlandse taal oefenen om het nog beter te leren spreken. 

 

Meer informatie en reserveren 

Meer informatie over onze activiteiten? Neem een kijkje in de agenda op de website 

U kunt reserveren via: 

Bibliotheek & Cultuuranker Ypenburg 

Schrabber 8 

2496 SR Den Haag 

Tel.: 070 – 353 86 11 

Mail: ypenburg@bibliotheekdenhaag.nl 

U bent van harte welkom! 

https://www.bibliotheekdenhaag.nl/agenda/activiteiten/activiteiten.html
mailto:ypenburg@bibliotheekdenhaag.nl

