
Den Haag, 16 maart 2020 

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Wat een fantastische groep ouders/verzorgers hebben wij op De Paradijsvogel!  

Heel veel dank voor uw begrip, steun en medewerking.  

We waarderen het allemaal zeer in deze voor iedereen bijzondere tijd. 

De komende periode is uw kind noodgedwongen thuis en informeren wij u hieronder over 

de nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot ons onderwijs. 

 

Oudergesprekken  

De oudergesprekken zijn komen te vervallen. Deze worden op een later moment 

ingehaald. Alle andere overleggen die u mogelijk met iemand van onze school zou 

hebben, zijn opgeschort. 

Op onze schoolsite bij ‘Nieuws’ en vervolgens ‘Nieuwsbrieven’ zullen wij alle actuele 

informatie met u blijven delen. Wij vragen u daarom deze pagina regelmatig te 

raadplegen. Tevens zullen wij u attenderen op een nieuw bericht middels de schoolapp.  

 

Ouders in “vitale functies” 

Het is vandaag bijna alle ouders gelukt om hun kinderen op te vangen. Dat heeft ons 

enorm geholpen. 

Voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in één van de zgn. vitale beroepen, zal de 

opvang vanaf morgen plaatsvinden aan onze locatie Eksterhof 3A.  

De opvang op deze locatie zal gelden voor de kinderen van groep 1 t/m 8. Het is de 

bedoeling dat de kinderen naar deze locatie gebracht worden, zodat u en de BSO’s de 

kinderen hier aan het einde van de schooldag weer kunnen ophalen. De eindtijd van de 

schooldag zal voor alle kinderen 14.30 uur zijn.  

De BSO-organisaties worden hierover door ons geїnformeerd.  

Heeft u een beroep in de vitale sector, meldt dit aan de directie via een email naar 

directie@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl. 

 

Klassensite 

Op de klassensite zullen alle leerkrachten de actuele informatie m.b.t. het thuiswerken 

met u en de kinderen delen.  

De informatie voor de groepen 1/2 staat vermeld in ‘groepen’, ‘groep 1/2’, 

‘leerjaarinformatie’. Hier vindt u een aantal sites waarvan wij menen dat het past bij de 

ontwikkeling van de kinderen in deze jaargroep, alsmede vanuit onze visie met 

betrekking tot spel en spelbegeleiding.  

Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 wordt de eigen klassensite gebruikt. Op deze 

klassensite wordt alle thuiswerkinformatie geplaatst. Hier zullen de leerkrachten de 

kinderen aanmoedigen én mogelijk aanspreken om het thuiswerken tot een succes te 

maken. 

Voor de kinderen die deelnemen aan de verrijkingsgroep zullen vanaf woensdag a.s. 

eveneens opdrachten worden vermeld op de klassensite van de verrijking. 

 

Thuis aan het werk 

Wij zullen het thuiswerken aanbieden middels digitale programma’s. Wij richten ons op 

dit moment op instructie-loze lessen waarbij lesstof verbreed en herhaald wordt.  

Om alle kinderen van groep 4 t/m 8 thuis te kunnen laten werken met Snappet is het van 

belang dat u een gebruikersnaam en wachtwoord van ons ontvangt. Sommige kinderen 

hebben deze inloggegevens reeds eerder ontvangen. Voor andere kinderen moeten deze 

nog worden ‘aangemaakt’. Stuurt u hiervoor dan de leerkracht(en) een verzoek via 
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email. Het emailadres van de leerkracht(en) is te vinden op de klassensite. Zij sturen u 

dan dinsdag a.s. de inloggegevens voor het thuiswerken middels Snappet. 

 

Vanaf wanneer is het werk beschikbaar? 

De kinderen van groep 4 t/m 8 kunnen vanaf woensdag a.s. middels het programma 

Snappet thuis aan het werk met reken- en taalopdrachten.  

Er wordt door de leerkracht dagelijks een werkpakket klaargezet. We willen u vragen om 

uw kind zo veel mogelijk zelfstandig aan het werk te laten zijn. Laat uw kind pas hulp 

vragen als er een vraag verbeterd moet worden (de rode bolletjes).  

Vanaf woensdag a.s. is de leerkracht dagelijks tussen 10 en 12 uur bereikbaar via email 

voor vragen van uw kind(eren). Buiten deze tijden worden geen reacties gestuurd.  

 

Ik hoop u met bovenstaande op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u 

echter nog vragen hebben, dan verneem ik die graag van u.  

De school is dagelijks telefonisch bereikbaar. Natuurlijk kunt u ook een email sturen naar 

directie@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Nieke Opstal 
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