
 
 

 

Nieuwsbrief donderdag 20 februari 2020 
 

 

 

 

Vrijdag 21 februari:     Start voorjaarsvakantie 

       EH: 12.00 uur vrij / WL: 12.15 uur vrij 

Woensdag 11 maart:    Oudergesprekken groep 1 t/m 7 

Donderdag 12 maart:    Oudergesprekken groep 1 t/m 7 

Maandag 16 maart:     Oudergesprekken groep 1 t/m 7 

Dinsdag 17 maart:     Oudergesprekken groep 1 t/m 7 

Woensdag 18 maart:    Team Studie Dag; groep 1 t/m 8 vrij 

Woensdag 25 maart:    Grote Reken Dag 

 

Verdrietig bericht: Helaas ontvingen wij afgelopen weekend het verdrietige bericht dat Patrick van 

Hoorn, de vader van Evy-Lena in groep 1-2G, is overleden. 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 

Al enige tijd is er gezocht naar een gepaste vervanging voor de verrijking voor groep 

1-2, de ICT-lessen voor de kinderen van groep 2 en voor de wiskundelessen. Vanaf 

maandag 16 maart a.s. zal juf Mirjam (groep 4C) elke maandagochtend de verrijking 

en de ICT-lessen voor groep 1-2 gaan verzorgen. Tevens zal zij op maandagmiddag de wiskunde 

verrijking gaan verzorgen.  

De indeling voor de wiskundelessen geschiedt op grond van de opbrengsten na de laatst 

afgenomen M-toetsen. Deze worden momenteel geanalyseerd en vervolgens zullen de 

leerkrachten met de intern begeleiders kijken welke kinderen het meest in aanmerking komen. 

 

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! 

Grote Rekendag 

Woensdag 25 maart a.s. nemen wij deel aan de landelijke “Grote Rekendag”. 

Het onderwerp is dit jaar “De Getallenfabriek”. We staan niet alleen stil bij de 

getallen, maar ook de cijfers waar de getallen mee samengesteld worden, de 

relatie tussen de getallen, de plekken waar je getallen tegenkomt in het 

dagelijks leven, bijzondere getallen met bijzondere eigenschappen en hoe je getallen kunt 

maken. 

Belangrijke data 

Actuele informatie 

 

Onderwijskundige informatie 

 

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


 

 

Uitdraai toetsoverzicht LVS (leerlingvolgsysteem) 

Op onze school nemen we, om de leerlingen van groep 3 t/m 8 te volgen, de M (midden) en E 

(eind) toetsen af van Cito. Afgelopen weken zijn verschillende M toetsen bij de kinderen 

afgenomen. U ontvangt daarom, voorafgaand aan de oudergesprekken en in de week na de 

voorjaarsvakantie, het toetsoverzicht van uw kind. Dit overzicht wordt in het komende 

oudergesprek kort met u besproken. 

Oudergesprekken 

Binnenkort staan de oudergesprekken gepland voor groep 1 t/m 7. Deze gesprekken zullen 

plaatsvinden op woensdag 11, donderdag 12, maandag 16 en dinsdag 17 maart a.s.  

Voor het inplannen van de gesprekken gaat de APP voor ouders met 3 of meer kinderen, op 

maandag 2 maart a.s. vanaf 8.00 uur open.  

De overige ouders krijgen maandag 2 maart a.s. vanaf 12.00 uur de mogelijkheid om in te 

kunnen schrijven.  

De inschrijving voor de oudergesprekken via de app sluit op maandag 9 maart a.s. om 12.00 uur. 

 

Meester Wim een handje helpen!? 

In het pinksterweekend zal meester Wim, onze conciërge, deelnemen aan de Roparun. 

Samen met 22 andere teamleden van Team Bollenstreek gaat hij 542 km (van Bremen naar 

Rotterdam) hardlopen en fietsen. 

Roparun steunt verschillende projecten, zoals bijvoorbeeld een dagje uit voor zieke kinderen of 

een vakantie voor mensen met kanker en hun familie. Maar het is meer dan dat, denk aan 

sportfaciliteiten op een oncologie-afdeling, workshops in een inloophuis, een aangename 

badkamer in een hospice. 

Wilt u meester Wim financieel ondersteunen, dat kan dit door een donatie in de spaarpot te doen 

die na de voorjaarsvakantie elke ochtend bij de hoofdingang op de WL staat. Tevens kunt u bij 

hem loten kopen. De loten kosten €2,50 per stuk en u kunt er mooie prijzen mee winnen.  

Wilt u meer informatie m.b.t. de loop, team bollenstreek of de Roparun, dan verwijzen wij u naar 

de desbetreffende sites. 

http://www.hollendoordebollen.nl/  https://www.teambollenstreek.nl/  

https://www.roparun.nl/nl/  

 

 

 

 

Basketballen bij Basketbalvereniging Lokomotief in Rijswijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basketbalvereniging Lokomotief nodigt jou uit voor een gratis basketbal clinic!  

Je krijgt training van echte basketbal trainers. Ben je 5 jaar of ouder? Kom samen met je vriend 

je vriend of vriendin lekker basketballen bij ons in de voorjaarsvakantie! 

Kom je ook? 

Wanneer: Woensdag 26 februari, 16.15-17.30 uur  

Waar: Van Zweedenzaal, Jacob van Offwegenlaan 40, Rijswijk 

Opgeven: 

Wil je meedoen? Vraag aan je ouders of dat mag en vraag ze om je op te geven. 

Dit kan via email of whatsapp aan: amkruijt@gmail.com / 06-83-984975 

Schrijf het volgende in het bericht: 

Basketbal clinic – Naam kind – Geboortejaar – Naam basisschool  

En ook graag: Naam ouder – email adres – 06-nr 

Overige belangrijke informatie 

 

Ingekomen post 

 

Wil je een coole sport proberen? 

Kom naar de gratis basketbal clinic in Rijswijk op 

woensdag 26 februari! 

Geef je uiterlijk 25 februari op. 

 

 
 

 

 

http://www.hollendoordebollen.nl/
https://www.teambollenstreek.nl/
https://www.roparun.nl/nl/
mailto:amkruijt@gmail.com


Zowel meisjes als jongens kunnen zich opgeven en ouders zijn van harte welkom om te komen 

kijken bij de clinic. 

Graag tot ziens! Astrid Kruijt namens de basketbalvereniging  

Nieuws van de Bartholomeus Parochie Nootdorp 

Op wie stem jij? 

In Nederland gaan we soms naar de stembus, om te kiezen wie ons land zal regeren. Zo moeten 

wij ook kiezen, wie er in ons hart regeert. En wie we in ons leven willen eren. We vieren met 

Pasen dat Jezus is opgestaan uit de dood en voor ons de weg naar de Hemel heeft vrijgemaakt. 

Dat is een geweldig cadeau, maar wie is Jezus en wat heeft Hij allemaal gedaan in Zijn leven hier 

op aarde? En waarom zou ik Hem in mijn hart laten regeren? 26 Februari is het Aswoensdag en 

dan begint de 40 dagen voorbereidingstijd voor de Goede Week en Pasen weer. Elke zondag 

wordt er een verhaal uit de Bijbel verteld over het leven van Jezus en welke bijzondere dingen Hij 

heeft gedaan. Hij vraagt aan ons om ook zo te leven, of te wel, op Hem te stemmen. Kom je ook 

meer over Jezus leren? 

De kinderkerk is voor alle basisschoolleerlingen 

De data: 1 maart, 8 maart, 15 maart, 22 maart, 29 maart, 5 april en dan 12 april Pasen 

Tijd: Tijdens de Eucharistieviering van 9:15 uur 

Locatie: H. Bartholomeuskerk, Veenweg, Nootdorp 

Hartelijke groet, Karin Smid, Kinderkerk coördinator H Bartholomeuskerk, T 0624779880 

Kinderkerk - Advent 2019 

Wat hebben we ons tijdens de kinderkerktijd afgelopen Advent fijn mogen voorbereiden op de 

komst van Jezus. Vier weken lang hebben we van alles gedaan. Elke week werd het een beetje 

lichter, doordat er uiteindelijk 4 kaarsen mochten branden. We hebben geleerd te delen, door een 

beetje licht te geven in andermans leven door lampjes met sterren uit te delen aan de 

medemens. Ook mochten we ons verheugen op de komst van Jezus. Dat hebben we gedaan door 

heerlijke smiley koekjes te maken en deze uit te delen tijdens het koffiedrinken na de kerk. En als 

laatste is de H. Familie gemaakt in de stal. Na deze vier weken waren wij helemaal voorbereid om 

Jezus geboorte te vieren. 

Bibliotheek Den Haag 

Te doen in bibliotheek & cultuuranker Ypenburg 

Fr!z 

22 februari 2020, van 14:00 tot 14:25 | bibliotheek Ypenburg 

Drie jonge Haagse dansers stelen de show met hun vette beats, hun humor en coole dansmoves! 

Reserveer HIER gratis toegangskaarten. 

Flatkat 6+ 

26 februari 2020, van 14:00 tot 14:50 | bibliotheek Ypenburg 

Een vertelvoorstelling over vallen en weer opstaan. Over vriendschap en vertrouwen op jezelf. 

Over een jongen die het niet pikt. Voor kinderen van 6 jaar en ouder. Reserveer HIER gratis 

toegangskaarten. 

Voorleespret 

5, 12, 19 en 26 februari 2020, van 14:00 tot 14:45 | Elke week | bibliotheek Ypenburg 

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

niet nodig. 

Taal in de bibliotheek Ypenburg 

7, 14, 21 en 28 februari 2020, van 10:00 tot 11:30 | Elke week | bibliotheek Ypenburg 

Samen de Nederlandse taal oefenen om nog beter te leren spreken. Aanmelden is niet nodig. 

 

Meer informatie  

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

 

Bibliotheek & Cultuuranker Ypenburg 

Schrabber 8 2496 SR Den Haag T: 070 – 353 86 11 E: ypenburg@bibliotheekdenhaag.nl 

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-frz-4-92012553023
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-flatkat-6-92043409315
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/agenda/activiteiten.html
mailto:ypenburg@bibliotheekdenhaag.nl

