
 
         Den Haag, 28 april 2020 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Momenteel wordt er hard gewerkt aan het heropenen van de school op 11 mei a.s.  

Vandaag ontvangt u allereerst van ons de indeling van de groepen.  

Er kan en zal niets worden veranderd aan de indeling van de groepen.  

 

Alle kinderen zijn verdeeld over 2 groepen: een A- en een B-groep. 

Er is rekening gehouden met broertjes en zusjes in dezelfde groep en er is rekening 

gehouden met BSO-gebruik. 

 

De kinderen van groep A: 

EH:  8.15 uur start schooldag Vanaf 8.00 uur kan uw zoon/dochter naar binnen 

11.15 uur einde schooldag 

 

WL:  8.30 uur start schooldag  Vanaf 8.15 uur kan uw zoon/dochter naar binnen 

 11.30 uur einde schooldag 

 

De kinderen van groep B: 

EH:  12.15 uur start schooldag Vanaf 12.00 uur kan uw zoon/dochter naar binnen 

15.15 uur einde schooldag 

 

WL:  12.30 uur start schooldag Vanaf 12.15 uur kan uw zoon/dochter naar binnen 

 15.30 uur einde schooldag 

 

Verdere afspraken volgen vóór 11 mei a.s. 

Wij zullen in het volgende schrijven o.a. aanwijzingen geven m.b.t. het gebruik van alle 

in- en uitgangen op de EH en de WL. Tevens informeren wij u over de plaats waar u 

afscheid neemt van uw kind(eren) en waar u uw kind(eren) aan het eind van de dag 

weer kunt ophalen. 

 

Noodopvang en BSO 

Noodopvang 

Voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep blijft de noodopvang van kracht. Geeft 

u hiervoor opnieuw middels een email via directie@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl aan of 

uw kind(eren) door ons opgevangen moet(en) worden en op welke dagen.  

BSO 

Geeft u zelf bij de BSO, waarmee u een contract heeft, aan of uw kind(eren) na de 

meivakantie na uitgaan van de school gebruik maken van de BSO en op welke dagen.  

Wij danken nogmaals alle ouders hartelijk voor uw inzet, hulp en geduld bij het 

thuiswerken de afgelopen weken. Zonder uw hulp hadden we het werken van de 

kinderen niet zo goed kunnen blijven volgen.  

Wij zijn blij om uw kind(eren) straks weer op school te mogen ontvangen en zullen er 

alles aan doen om er nog een heel gezellig schooljaar van je maken. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Nieke Opstal 
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