
 
 

Nieuwsbrief vrijdag 24 januari 2020 
 

 

 

 

Donderdag 30 januari:     Stakingsdag; school gesloten 

Vrijdag 31 januari:     Stakingsdag; school gesloten 

Maandag 10 februari:    Schoolreis groep 1-2 

Donderdag 13 februari:    Team Studie Dag; groep 1 t/m 8 vrij 

Vrijdag 21 februari:     Start voorjaarsvakantie 

       EH: 12.00 uur vrij / WL: 12.15 uur vrij 

 

Personeel 

Juf Isolde (gym) is terug van haar zwangerschapsverlof. Samen met meester Jeroen 

zal zij de lessen bewegingsonderwijs weer vormgeven.  

Door de terugkomst van juf Isolde, hebben wij van juf Sam afscheid genomen. 

Wij danken haar voor haar enthousiasme en inzet en wensen haar alle goeds op haar nieuwe 

school. 

Juf Inge (verrijking) is eveneens terug van haar zwangerschapsverlof. Zij neemt op maandag, 

dinsdag en donderdag de lessen van de verschillende verrijkingsgroepen weer over. 

 

Hulp gevraagd in onze schoolbibliotheek  

Wij zijn heel blij dat we op beide locaties kunnen spreken van een heuse bibliotheek. We zijn in 

het bezit van veel lees- en informatieboeken die we zelf aanschaffen maar ook met grote 

regelmatig van deze en gene krijgen.  

Nu lopen we op de WL helaas achter bij het invoeren van alle boeken en het juist indelen op 

leesniveau. Wilt u elke woensdag één tot twee uur komen helpen of kent u iemand die ons hierbij 

structureel kan helpen, dan horen we graag van u. U kunt het aangeven bij de administratie. 

Alvast hartelijk dank! 

Leerlingvolgsysteem 

Deze periode staat bij ons op school in het teken van het volgen van onze leerlingen. In groep 

1/2 worden daarom de lijsten van KIJK! Voor elk kind ingevuld, in groep 3 t/m 8 nemen we een 

aantal toetsen af om te kijken hoe hun ontwikkeling verloopt t.o.v. het landelijk gemiddelde. In 

de komende oudergesprekken wordt u hierover door de leerkracht geïnformeerd. 

Informatieavond voor alle ouders van onze leerlingen die mogelijk in het 

schooljaar 2020-2021 naar groep 3 gaan 

Op dinsdag 4 februari a.s. organiseren we een informatieavond over de overgang 

van groep 2 naar groep 3 op De Paradijsvogel.  

De avond start om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) en zal duren tot 21.00 uur.  

Belangrijke data 

Actuele informatie 

 

Onderwijskundige informatie 

 

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


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.  

Bent u nieuwsgierig naar dit leerlingvolgsysteem? Dan nodigen wij u uit op woensdag 19 februari 

a.s. aan de Weidevogellaan. De informatieochtend is van 8.45 uur tot ongeveer 9.30 uur.  

 

 

U kunt in de APP de informatie op diverse plaatsen vinden: 

✓ De nieuwsbrief, In Vogelvlucht, kunt u vinden achter de button ‘Nieuws’. 

✓ Een bericht van de leerkracht kunt u vinden achter de button ‘Groepsnieuws’. 

✓ Een door de administratie verstuurd bericht aan een klas of leerjaar vindt u achter de 

button ‘Persoonlijke inbox’. 

Bij het versturen van een bericht, ontvangt u een push-bericht, zodat u weet dat er informatie in 

de APP is geplaatst. Deze push-berichten kunt u teruglezen door op het 

tandwieltje te klikken. 

Plaatst u in de APP een melding, anders dan een ziek melding, dan vragen 

wij u bij de opmerkingen duidelijk aan te geven wat de reden van verzuim 

is. Vergeet u niet om hierbij dag en datum van afwezigheid te vermelden. 

 

Nog meer muziek maken? Het kan gewoon op jouw school! 

Goed nieuws! RKBS de Paradijsvogel breidt de muzikale samenwerking 

met DRØN verder uit. Momenteel volgen er al 30 kinderen van de 

Paradijsvogel wekelijks muziekles buiten de reguliere schooltijden. De 

nieuwe reeks van lessen start in februari 2020 en we hebben nog ruimte 

voor nieuwe leerlingen. En omdat de lessen gewoon op de schoollocatie 

worden gegeven verlagen we direct één van de meest genoemde 

drempels: de logistiek. 

Schrijf je nu in: www.dronmuziek.nl 

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 moet kunnen maken. Maar natuurlijk wel met plezier. Want hoe langer je 

oefent, hoe meer positief effect. Daarom werken wij met speciaal geselecteerde interactieve 

docenten, die balans houden tussen plezier maken en muziekles geven. Waar mogelijk en 

passend maken ze natuurlijk gebruik van de moderne middelen als ‘tabs en apps’.  

DRØN MUZIEKAANBOD 

Het volledige muziekaanbod is te vinden op de volgende overzichtspagina: www.dronmuziek.nl. 

De lessen starten al in februari dus wees er snel bij om jouw favoriete plek te reserveren. 

MEER INFORMATIE OF ALVAST INSCHRIJVEN? 

Samen met jullie school zorgen wij ervoor dat iedereen goed wordt geïnformeerd en de 

mogelijkheid krijgt zich tijdig te inschrijven voor de gewenste lessen. Ga naar www.dronmuziek.nl 

voor meer informatie of om je direct in te schrijven. Toch nog extra vragen? Stuur dan een 

bericht via Whatsapp: 06 2227 2283 of mail ons via info@dronmuziek.nl. 

Met DRØN willen wij nog meer kinderen in meer aanraking met muziek brengen, daarom zal op 

woensdag 5 februari a.s. iemand van DRØN aanwezig zijn op het schoolplein om middels een 

flyer Muziekonderwijs onder de aandacht te brengen bij geïnteresseerde ouders.  

Met vriendelijke groet, TEAM DRØN 

Een interactieve workshop over de ontwikkelingsfase van negenjarigen 

Meidenvenijn, jongens die stoer doen, groepsdruk, erbij willen horen, 

heftige emoties en verdriet, oude angsten die weer terugkomen, pesten, 

onzekerheid, zijn thema’s die een grotere rol gaan spelen rond het negende levensjaar. 

Is jouw kind rond de negen jaar en merk je dat zijn behoeften en gedrag gaan veranderen? 

Vind je het lastig om je kind hier op een fijne manier bij te ondersteunen? 

School-App 

 

Ingekomen post 

 

http://www.dronmuziek.nl/
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dronmuziek.nl&data=02%7C01%7C%7C96a838a5942f48a88d1108d79360f395%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637139916917032176&sdata=%2FQynkQTbHKpu4Fpwe9K62NcDnlge2I9%2F25kh54jlu%2FA%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dronmuziek.nl&data=02%7C01%7C%7C96a838a5942f48a88d1108d79360f395%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637139916917032176&sdata=%2FQynkQTbHKpu4Fpwe9K62NcDnlge2I9%2F25kh54jlu%2FA%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dronmuziek.nl&data=02%7C01%7C%7C96a838a5942f48a88d1108d79360f395%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637139916917032176&sdata=%2FQynkQTbHKpu4Fpwe9K62NcDnlge2I9%2F25kh54jlu%2FA%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dronmuziek.nl&data=02%7C01%7C%7C96a838a5942f48a88d1108d79360f395%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637139916917032176&sdata=%2FQynkQTbHKpu4Fpwe9K62NcDnlge2I9%2F25kh54jlu%2FA%3D&reserved=0
mailto:info@dronmuziek.nl


Zou je deze fase graag wat beter willen begrijpen? 

Tijdens de workshop “Ik ben 9” vertel ik over de negenjaarsfase en bespreken we de 

verschillende thema’s die rond de negen jaar gaan spelen. 

Wat is er leuk aan? Wat is lastig aan? En waardoor komt het dat veel kinderen van rond de 9 niet 

zo lekker in hun vel zitten? 

We bekijken met elkaar het gedrag van negenjarigen en je krijgt praktische tips waarmee je je 

zoon of dochter op een fijne manier kan ondersteunen. 

Deze 2,5 uur durende workshop vindt plaat op 7 februari en 27 maart van 9:00-11:30 uur.  

De kosten zijn €55,00 inclusief wat lekkers, thee en koffie. Tevens krijg je het boek “Ik ben 9” 

t.w.v. €19,95 mee naar huis als naslagwerk. 

Wil je hierbij zijn? Aanmelden kan via brenda@kindercoachleidschenveen.nl  

Winkelcentrum De Parade in Nootdorp viert Valentijnsdag 

Een nieuw jaar, dus ook weer een nieuw jaar vol activiteiten in 

winkelcentrum Parade! Tijdens deze activiteiten willen wij graag 

samenwerken met lokale organisaties, zoals scholen, sportclubs en 

CulturA. 

Het eerstvolgende evenement is Valentijnsdag. Wij vieren Valentijnsdag op zaterdag 15 februari 

a.s. in de Parade. Naast graffiti spuiten en een chocoladefontein, lijkt het ons ontzettend leuk om 

wensen uit te kunnen delen aan het winkelend publiek en aan winkeliers. Een actie met een groot 

gebaar: iedereen voelt zich zo tijdens de dag van de liefde geliefd.  

mailto:brenda@kindercoachleidschenveen.nl

