
 
 

Nieuwsbrief vrijdag 20 december 2019  
 

 

 

Het team van De Paradijsvogel wenst iedereen  

fijne feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar! 

Wij zien elkaar graag weer op maandag 6 januari 2020. 

 

 

 

20 december:     kerstvakantie; EH: 12.00 uur/ WL: 12.15 uur vrij  

 

Personeel 

Juf Inge (verrijking) zal in januari weer terugkeren na haar zwangerschapsverlof. Zij 

zal dan haar werkzaamheden voor de verrijkingsgroep weer overnemen. 

Juf Isolde (gym) zal eveneens in januari weer terugkeren na een zwangerschapsverlof. Zij zal dan 

haar werkzaamheden als vakleerkracht gym weer overnemen. 

 

Kerstrapport 

De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben dinsdag jl. het eerste rapport ontvangen. Dit rapport geeft 

u en uw kind een overzicht van het eerste deel van het schooljaar op verschillende onderdelen uit 

ons dagelijks onderwijs.  

Wij geven het rapport altijd in een stevige hechtmap mee. Deze hechtmap moet ook vóór het 2de 

rapport weer worden ingeleverd bij de leerkracht zodat het volgende rapport kan worden 

toegevoegd.  

In groep 3 krijgt elk kind een hechtmap. De hechtmap zou tot en met groep 8 mee moeten 

kunnen gaan. Een nieuwe hechtmap kan altijd bij de administratie worden aangeschaft voor €3,-.  

Kerstviering 

Afgelopen donderdag is met alle groepen stilgestaan bij het kerstverhaal. 

Groep 1/ 2 heeft dit gezamenlijk o.l.v. de leerkrachten gedaan en  groep 3 t/m 

8 o.l.v. Diaken Vrijburg. Het kerstverhaal werd verteld en er zijn verschillende 

kerstliedjes gezongen. 

Het is fijn om zo met elkaar samen te zijn, te zingen en te luisteren naar het 

kerstverhaal. 

Leerlingvolgsysteem 

In januari en februari zullen de leerkrachten van de groepen 1/2 de Kijk!-lijst voor elk kind 

invullen.  

Bij de kinderen van groep 3 t/m 8 nemen wij in dezelfde periode de M (midden) -toetsen af van 

ons Cito leerlingvolgsysteem. De resultaten van de Kijk!-lijsten, de Cito M-toetsen en de inhoud 

van het rapport worden in maart met u besproken in de oudergesprekken. 

 

Belangrijke data 

Actuele informatie 

 

Onderwijskundige informatie 

 

Overige belangrijke informatie 

 

https://www.instagram.com/de_paradijsvogel/
http://twitter.com/Paradijsvogel_
http://www.facebook.com/groups/279606162071312/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGlYekwofRAhVVdlAKHYgMD1oQjRwIBw&url=http://www.dekrullevaar.nl/kerstviering/&bvm=bv.142059868,d.d2s&psig=AFQjCNFstC484SjKcFAID7McOtcxKwemXg&ust=1482486382017243


Automatische incasso schoolbijdragen 2019-2020 

In de week van 27 januari a.s., worden door ons voor de eerste maal dit 

schooljaar de schoolbijdragen door middel van automatische incasso 

geïncasseerd.  

Wanneer blijkt dat wij de schoolbijdrage niet kunnen incasseren in de hierboven 

genoemde week, bieden wij in de week van 17 februari a.s. deze retour ontvangen incasso-

opdrachten voor een tweede maal bij de bank aan ter incassering.  

Wanneer u nog geen machtiging tot incasso ingeleverd heeft, maar toch wenst dat de 

schoolbijdragen via automatische incasso worden voldaan, dan kan dat. U kunt een machtiging 

tot incasso opvragen/afhalen bij de administratie. 

Mogelijke staking! 

Ik herinner u aan de mogelijke staking op donderdag 30 en vrijdag 31 januari a.s. Ondanks het 

onlangs gesloten akkoord is de stakingsoproep nog steeds van kracht. Momenteel vindt er binnen 

het team een inventarisatie plaats om vast te stellen hoe groot de actiebereidheid is. Begin 

januari kunnen wij u hierover verder berichten. 

 

Oliebollen Rotary Rijswijk Ypenburg 

Wij danken de ouders die bij ons vouchers hebben gekocht om de actie te steunen! 

Voor het bedrag dat voor school beschikbaar zal zijn, zullen we 

programmeermateriaal aanschaffen. 

Kerstkaarten voor ouderen 

Voor het 3de jaar op rij hebben wij meegedaan aan de kerstkaarten actie van het Nationaal 

Ouderenfonds. In een groot aantal groepen is door elk kind een mooie kerstkaart gemaakt. Deze 

kaarten zullen allemaal voor kerst bezorgd worden en we hopen dat we een heleboel ouderen blij 

hebben kunnen maken met onze kerstkaart. 

 

Nieuws van de OC 

De leden van de OC zijn de eerste paar maanden van het schooljaar op de achtergrond druk 

bezig geweest met het organiseren van activiteiten. 

Zo hebben wij op de Dag van de Leerkracht, 4 oktober jl., alle teamleden 

verrast met een leuke duurzame attentie. Zij waren allemaal erg blij met de 

thermobeker. 

Ook de Kinderboekenweek is goed verlopen. Er zijn schrijvers op school 

geweest en diverse klassen hebben uitstapjes gemaakt. 

Daarna volgden natuurlijk het sinterklaasfeest. Sint heeft met zijn Pieten op 

beide locaties bij de groepen een bezoek gebracht en cadeautjes en 

strooigoed uitgedeeld aan de kinderen. Direct daarna volgt het kerstfeest. Twee grote activiteiten 

waarbij wij gelukkig ook heel veel hulp hebben gehad van ouders uit alle groepen. 

DANK JULLIE WEL ALLEMAAL VOOR DE HULP bij het versieren van de school tijdens de sint- en 

kerstperiode. Zonder jullie hulp zagen de gangen van de school er niet zo gezellig uit! 

In de tweede helft van het schooljaar gaan wij met de oudercommissie weer aan de slag om o.a. 

Pasen, de Avondvierdaagse, sportdagen, Koningsspelen en schoolreisjes te organiseren.  

Wij hebben er zin in en hopen dat wij ook in 2020 weer op jullie hulp mogen rekenen! 

 

Kerst in de Bartholomeuskerk in Nootdorp 

De deuren van de H. Bartholomeuskerk aan de Veenweg in Nootdorp staan weer wagenwijd open 

om met iedereen die dat wil samen de geboorte van Jezus te vieren. Hieronder staan kort alle 

vieringen en tijden genoemd. Daaronder is een toelichting te vinden op de verschillende 

Kerstvieringen.  

24 december zijn de vieringen om   

18:00 uur Gezinsviering  

20:00 uur Gezinsviering  

23:00 uur Eucharistieviering  

Kerstactie 

 

Ingekomen post 

 

Nieuws van de OC 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin8t2k0-vYAhXKmLQKHZ5-DM0QjRwIBw&url=http://www.cvheesakkers.nl/nieuws.html&psig=AOvVaw2T3erZ1yWMfPiRBnW2qOyz&ust=1516713228258975


Eerste Kerstdag, 25 december, zijn de vieringen om   

9:15 uur Eucharistieviering  

15:00 uur Kindjewiegen  

Tweede Kerstdag, 26 december, is de viering om  

10:00 uur Eucharistieviering  

Oudjaarsdag, 31 december  

19:30 uur Oecumenische viering in ‘de Toevlucht’ in Ypenburg met voorgangers diaken Vrijburg 

en mevrouw Griffioen  

Nieuwjaarsdag, 1 januari  

11:00 uur Eucharistieviering  

Vakantiepas kerstvakantie Den Haag 

Volgens de weermensen wordt december dit jaar zachter en natter dan 

normaal. Dus een witte kerst, daar hoeven we niet op te rekenen. Gelukkig hebben we geen 

sneeuw nodig voor een leuke kerstvakantie, want de VakantiepasClub heeft weer een gevarieerd 

pakket activiteiten met speciale VakantiepasKorting voor de leden. 

Bij Cool Event Scheveningen kan worden geschaatst of genoten van de Magische IJsbeelden. Dan 

nog even door naar De Pier  voor een heerlijke pannenkoek. Alvast de sfeer van Oud & Nieuw 

proeven?  Dat kan met de oliebollen van Vermolen. Bekijk deze en alle andere activiteiten op 

vakantiepas.nl.  

Is uw kind nog geen lid van de VakantiepasClub? Geef het dan gratis op via vakantiepas.nl en 

maak meteen gebruik van de kortingen. VakantiepasClubleden krijgen twee weken vóór elke 

schoolvakantie een e-mail met kortingsbonnen en een link naar de activiteiten. 

Informatie Bibliotheek Den Haag 

DECEMBER 2019 

Te doen in bibliotheek & cultuuranker Ypenburg 

Schrijf voor rechten 

za 7 december 2019, van 14:00 tot 15:30 | bibliotheek Ypenburg 

Elk jaar in december zullen mensen over de hele wereld miljoenen brieven schrijven voor 

degenen wier fundamentele mensenrechten worden aangevallen. Vandaag, op 7 december, is de 

Amnestygroep in bibliotheek Ypenburg en kan ook jij mee doen met de brievenactie. 

Workshop: Uw zorgverzekering en het eigen risico 

ma 16 december 2019, van 10:00 tot 12:30 | bibliotheek Ypenburg 

Weet u voor welke zorg u verzekerd bent? Hoe werkt het eigen risico? Wat is de eigen bijdrage? 

In de workshop 'Uw zorgverzekering en het eigen risico' besteedt de gemeente hier aandacht 

aan. Voorkom financiële verrassingen. Aarzel niet en geef u op. 

Creatievesalon Mozaïek 

wo 18 december 2019, van 10:00 tot 12:30 | bibliotheek Ypenburg 

In deze Creatieve Salon maken we gedurende een paar uur tijd iets leuks. We mozaïeken met 

onder meer glassteentjes en kralen op een houten ondergrond. In samenwerking met OpenJeHart 

en Mantelkring. Voor volwassenen. 

Expositie ‘Leegte’ 

30 november 2019, 15:00 t/m 31 december 2019, 16:00 | bibliotheek Ypenburg 

Expositie van vier samenwerkende fotoclubs uit de omgeving. Fotoclub Rijswijk, Leidschenveense 

Fotoclub, Fotoclub Diafragma en Fotoclub Leidschendam-Voorburg besloten rondom het thema 

'leegte' gezamenlijk een competitie te houden, met een prachtig resultaat. Komt u deze expositie 

ook bezichtigen? U bent van harte welkom tijdens onze openingstijden. 

Voorleespret 

wo 4, 11, 18 december 2019, van 14:00 tot 14:45 | bibliotheek Ypenburg 

Voorlezen en kleuren of knutselen op woensdagmiddag. Voor kinderen vanaf 3 jaar. 

Taal in de bibliotheek Ypenburg 

vrij 6, 13, 20, 27 december 2019, van 10:00 tot 11:30 | elke week | bibliotheek Ypenburg 

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

Vooraankondiging 

Filmavond 

do 9 januari 2020, van 19:00 tot 21:30 | bibliotheek Ypenburg 

We heten u graag welkom op een van onze filmavonden op bibliotheek Ypenburg. Deze avond 

vertonen we de film 'The Greatest Showman'. Inloop vanaf 19:00 uur en aanvang film om 19:30 

uur. Reserveer HIER uw gratis tickets. 

http://www.vakantiepas.nl/
http://www.vakantiepas.nl/
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-filmavond-80439062401


Meer informatie en reserveren 

Informatie Revolt Climbing 

 


