
 
 

 

 

Nieuwsbrief donderdag 14 mei 2020 
 

 

 

 

Donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei:  Hemelvaart; groep 1 t/m 8 vrij 

Maandag 1 juni:     2e Pinksterdag; groep 1 t/m 8 vrij 

Dinsdag 2 juni:  Team Studie Dag vervalt;  

groep 1 t/m 8 is niet vrij  

 

Verdrietig bericht: helaas ontvingen wij tijdens de sluiting van school het verdrietige bericht dat 

Ronald de Niet, de vader van Finn in groep 1-2D, is overleden. Ronald leed aan een chronische 

bloedziekte die niet meer te behandelen bleek. Wij wensen de familie alle kracht toe in deze 

bijzondere tijd. 

Juf Joanna (groep 5A) is reeds enige tijd afwezig wegens gezondheidsklachten. Momenteel is zij 

weer aan de beterende hand. Wij hopen dat zij de stijgende lijn in haar herstel kan vasthouden 

en dat wij haar snel weer op school kunnen verwelkomen. 

Juf Andrea (groep 4B) kan gelukkig na een periode van afwezigheid weer een aantal uurtjes per 

dag op school aanwezig te zijn. Zij zal zich gaan richten op ondersteunende schooltaken. 

Juf Annemiek (groep 8B) is momenteel met zwangerschapsverlof. Zij zal in het nieuwe schooljaar 

pas weer terug keren op school. Wij wensen haar een fijne tijd toe! 

Weer naar school vanaf 11 mei 

Afgelopen maandag 11 mei jl. zijn wij na een lange periode van afwezigheid weer 

gestart op school. Voor de kinderen, leerkrachten, maar ook voor u als ouder weer 

een geheel nieuwe situatie omdat de klassen in een ochtend- en een middaggroep 

door ons zijn ingedeeld.  

Wat zijn wij trots op de wijze waarop de kinderen, de ouders en het team met deze 

situatie omgaan! De afspraken bij het in- en uitgaan van de school worden erg goed door 

iedereen opgevolgd en dat is erg fijn om te zien.  

Met de ervaring van de afgelopen 2 dagen hebben wij hierin geen aanpassingen hoeven doen. 

Alles wat wij vooraf hebben bedacht, blijkt in de praktijk goed te verlopen.  

Wij volgen de ontwikkelingen m.b.t. het volledig openstellen van het basisonderwijs op de voet. 

Op dit moment hebben wij geen zicht op welk moment de scholen weer volledig open mogen. 

Zodra wij weten vanaf welke datum de situatie op de scholen weer kan worden aangepast naar 

het originele rooster, zullen wij dit uiteraard met u delen.  

In de klas wordt nu 2 x per dag hetzelfde onderwijs aan de gehele groep gegeven: 1 x in de 

ochtend en 1 x in de middag. We zien nu in relatief korte tijd welke lesstof wel of niet herhaald 

moet worden en op welke cruciale doelen voor rekenen en taal (spelling/ woordenschat/ 

aanvankelijk-, technisch- en begrijpend lezen) de komende periode instructie kan en/of moet 

worden geboden. De intern begeleiders voeren met elke jaargroep overleg over hetgeen gemeten 

moet en kan worden middels toetsen uit de lesmethodes die wij gebruiken. Tevens bekijken we 

welke toetsen wanneer uit het leerlingvolgsysteem moeten worden afgenomen en met welk doel 

we dat doen. Op deze manier blijven de doorgaande lijn en het aanbieden van de cruciale doelen 
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van de lesstof gewaarborgd en kunnen we zorgen voor een goede doorstroming naar de volgende 

jaargroep. 

BSO 

Wij merken dat u zelf erg goed met uw kind heeft afgesproken dat hij/zij naar de BSO moet na 

schooltijd. Dit helpt ons zeer!  

Deze kinderen worden op beide locaties op een centrale plek in de school verzameld en door elke 

organisatie op die plek door 1 medewerker opgehaald. De kinderen die naar de 2Weidevogels 

gaan, lopen hier zelf naartoe via het schoolplein. 

Het contact met de verschillende organisaties verloopt goed en we hebben overleg met elkaar als 

er toch aanpassingen nodig zijn. 

 

Op 18 en 20 mei a.s. staat oorspronkelijk de schoolfotograaf gepland voor het maken 

van de portretfoto’s van alle kinderen. Daarnaast op 10 juni a.s. voor het maken van 

de broertjes-/zusjes-foto. Deze afspraken gaan niet door. 

Met de fotograaf hebben wij hiervoor een nieuwe afspraak gemaakt. De schoolfotograaf komt bij 

ons langs voor het maken van de portretfoto’s op dinsdag 7 juli a.s. en donderdag 9 juli a.s. 

Hierover ontvangt u te zijner tijd aanvullende informatie.  

NB: De mogelijkheid om een foto te laten maken met broertjes en/of zusjes komt te vervallen. 

 

Op dinsdag 2 juni a.s. staat een studiedag gepland. Gezien de situatie waarin 

wij nu verkeren en de lange tijd van afwezigheid van school, hebben wij 

besloten de studiedag van dinsdag 2 juni a.s. niet door te laten gaan. De 

kinderen worden dus gewoon op school verwacht.   

 

De komende tijd stond voor een aantal groepen het jaarlijkse schoolreisje 

gepland. Er is door ons bestuur besloten dat dit schooljaar de schoolreisjes 

geen doorgang mogen vinden.  

Wij bekijken momenteel welke financiële gevolgen dit besluit met zich 

meebrengt en hoe wij om zullen gaan met reeds wel of niet betaalde 

ouderbijdragen voor het schoolreisje.  

 

De sportdagen die voor groep 1-2, 3, 4 en 5 gepland stonden, komen dit 

schooljaar eveneens te vervallen.  

De jaarlijkse SPY-sportdagen voor groep 6,7 en 8 gaan dit jaar ook niet door.  

 

Voor de activiteiten welke voor de kinderen van groep 8 nog op de planning staan, 

zullen wij de kinderen en ouders binnenkort in een apart schrijven nader 

informeren.  

 

Het einde van het schooljaar begint al in zicht te komen.  

Voor iedereen, dus ook voor de oudercommissie, was het een rare tijd 

de afgelopen weken. Waar wij het normaal heel druk hebben met het regelen van allerhande 

activiteiten, bleef de agenda leeg: niet helpen bij het organiseren van Koningsspelen, Pasen, 

Avondvierdaagse en sportdagen. Gelukkig is het schooljaar nog niet om en staan er voor ons nog 

wel een paar activiteiten op de agenda waarbij wij onze handen uit de mouwen kunnen steken. 

Maar het einde van het schooljaar betekent ook voor een aantal van onze leden het einde van de 

Oudercommissie. De één vanwege andere prioriteiten, voor de ander simpelweg omdat ze 

volgend jaar geen kinderen meer op De Paradijsvogel hebben. Voor het nieuwe schooljaar zijn wij 

daarom heel erg hard op zoek naar nieuwe versterking voor onze Oudercommissie. 

Studiedag  

Schoolreisjes groep 3 t/m 7 

 

Sportdag en SPY  

 

Kamp en musical groep 8 

 

Schoolfotograaf 
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Lijkt het je leuk om achter de schermen mee te helpen met en na te denken over de extra 

activiteiten op school?! Stuur dan een mailtje naar oc@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl.  

Wij nemen dan contact met je op voor meer informatie. 

 

Er komt een plek vrij in de MR! Meld u aan als kandidaat! 

Op dit moment bestaat de Medezeggenschapsraad (MR) van De Paradijsvogel uit drie 

ouders en drie leerkrachten.  

Door het vertrek van Martin Aldewereld aan het einde van dit schooljaar, zijn wij op zoek naar 

een nieuw lid voor de oudergeleding. Martin vertrekt omdat zijn dochter in groep 8 zit en daarom 

onze school gaat verlaten.  

Wij nodigen alle ouders uit zich aan te melden als kandidaat. 

Welke ouder komt ons versterken? 

Wat is de MR en wat doet de MR? 

De MR bestaat uit een oudergeleding (drie ouders) en een personeelsgeleding (drie leerkrachten). 

Wij vergaderen ongeveer 6 keer per jaar over beleidszaken welke binnen De Paradijsvogel 

spelen. Over sommige onderwerpen geeft de MR advies aan de directie. Over andere zaken heeft 

de MR instemmingsrecht. De MR heeft de (wettelijke) taak haar achterban te informeren en te 

betrekken. 

MR-lid van De Paradijsvogel 

De Paradijsvogel is een stabiele school. De komende jaren ligt de uitdaging in het behouden van 

de leerlingaantallen en het verder realiseren van de 21st Century Skills in het Onderwijs. Op de 

schoolsite kunt u in het schoolplan de visie en de plannen voor de komende jaren lezen. 

Verloop verkiezing voor oudergeleding MR 

Aan het einde van het schooljaar komt er één MR-plek vrij. Wij nodigen alle ouders uit zich 

kandidaat te stellen. Melden meerdere kandidaten zich? Dan worden er verkiezingen 

uitgeschreven. Als er één kandidaat zich aanmeldt, dan is deze kandidaat automatisch verkozen 

tot MR-lid. 

Verkiezingscommissie 

De verkiezingen zijn geregeld in het Reglement Medezeggenschapsraad PO van Lucas Onderwijs. 

Als er een verkiezing uitgeschreven moet worden (bij meerdere kandidaten), zal er conform dit 

reglement een verkiezingscommissie worden benoemd. Zij regelen het verdere verloop van de 

verkiezing.  

Meer weten? 

Wilt u meer informatie over de MR? Stuurt u dan een mail naar: 

mr@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl. 

Aanmelden 

Wilt u zich aanmelden als MR-lid? Dat kan tot zondag 7 juni a.s. door een mail te sturen naar 

mr@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl. 

Met vriendelijke groeten, 

namens de gehele MR, 

Petra Homan (moeder van Casper 4a en Ruben 1/2G) 

Jeroen Koffijberg (vader van Niels 6B, Ruben 5A en Anna 4C) 

Martin Aldewereld (vader van Lisa 8B) 

Ingrid van der Sluis (leerkracht groep 1/2) 

Lianne Morssink (leerkracht groep 1/2)  

Manon Hofland (leerkracht groep 8) 

Nieuws van de MR 
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