
 
 

 

 

Nieuwsbrief vrijdag 12 juni 2020 
 

 

 

 

Vrijdag 3 juli: Team Studie Dag; de school is gesloten 

Vrijdag 26 juni: Schoolfoto’s groep 8 

Dinsdag 7 en donderdag 9 juli: Schoolfotograaf groep 1-2 t/m 7 

 

Heropening 

Afgelopen maandag zijn wij weer volledig opengegaan en dat was voor iedereen 

weer flink wennen. Zo waren kinderen weer met de hele groep, de hele dag op 

school i.p.v. 4 halve dagen. Iedereen moest best wel weer aan elkaar wennen na 

zo’n lange tijd waarin alles anders was. Na zo’n lange tijd niet bij elkaar te zijn geweest, zie je bij 

de kinderen een verandering van groepsdynamiek en rolverdeling. Het heeft tijd nodig dat 

iedereen zijn draai weer heeft gevonden. De regels en afspraken krijgen weer de nodige aandacht 

om weer met elkaar in de klas, een voor iedereen zo prettig mogelijk werkklimaat, te 

organiseren.  

Voor de leerkrachten is het aanhouden van de 1,5 meter afstand t.o.v. van de leerlingen een 

dagelijkse uitdaging. Nu de klas weer volledig aanwezig is, is er creatief gezocht naar 

bewegingsruimte in de klas voor de leerkracht. Gelukkig weten we hier goed mee om te gaan! 

Wij hebben een klein filmpje gemaakt die u hier kunt bekijken. 

 

In- en uitgaan van de school 

Wat doen u en de kinderen het goed! Het ingaan van de school verloopt erg soepel en ook over 

het uitgaan van de school zijn wij erg tevreden.  

Blijft u dit volhouden alstublieft! 

Blijf lopend of op de fiets naar school komen. Als u toch met de auto moet komen, parkeert u dan 

de auto in een parkeerplek of blijft u rondjes rijden. Sta niet te lang stil bij het laten in- en 

uitstappen van uw kind(eren). 

Maak op tijd speelafspraken met kinderen, dit voorkomt dat u nog lang op straat of in de auto 

moet overleggen met uw kind(eren) en/of andere ouders. 

 

Onderwijsaanbod 

We hebben na 12 weken de draad van onze lesstof weer opgepakt. Momenteel brengen wij met 

elkaar in kaart in hoeverre er daadwerkelijk hiaten in het lesaanbod zijn ontstaan. De 

leerkrachten bekijken met de intern begeleiders welke cruciale doelen nog (meer) aandacht 

moeten krijgen en wat er voor de doorgaande lijn naar het volgende leerjaar nog aangeboden 

moet worden.  

Tevens nemen we de komende tijd een aantal E(eind)-toetsen af vanuit ons leerlingvolgsysteem. 

Zo meten we in welke mate er sprake is van groei in de onderwijsontwikkeling. Met de 

beschikbare informatie kunnen wij vervolgens nog beter het juiste lesaanbod samenstellen. 

 

Gymmen 

Vanaf maandag 15 juni a.s. starten wij weer met het geven van gymlessen aan de 

kinderen van groep 3 t/m 8.  

Belangrijke data 

Actuele informatie 

 

https://www.instagram.com/de_paradijsvogel/
https://www.youtube.com/watch?v=cHLieX76lI4&t=1s
http://twitter.com/Paradijsvogel_
http://www.facebook.com/groups/279606162071312/


Dit doen wij via een aangepast rooster, zodat na elke gymles de gymzaal geventileerd kan 

worden en dat er geen groepen zijn die elkaar kruisen in de gangen. 

Tevens worden hierbij de richtlijnen van o.a. de RIVM gevolgd. 

Heeft uw zoon/dochter de eerste gymbeurt van de dag, dan verzamelt hij/zij gewoon in de klas, 

zodat zij daarna met de leerkracht richting de gymzaal kunnen lopen. 

Wij maken geen gebruik van de kleedkamers en douches. De kinderen gymmen in hun normale 

kleding. Op de dag dat uw zoon/dochter gym heeft, is het belangrijk dat hij/zij makkelijk zittende 

kleding draagt. Wel dient uw zoon/dochter een paar sportschoenen mee te nemen. Het dragen 

van sportschoenen in de gymzaal is verplicht. De kinderen wisselen in de klas van schoenen. 

 

Teamstudiedag 3 juli 

Vrijdag 3 juli a.s. staat er een studiedag gepland en is de school gesloten.  

Op de studiedag van 3 juli a.s. zal het team zich over een aantal thema’s buigen 

van het afgelopen jaar en met name de afgelopen periode en tevens vooruitkijken naar het 

komende schooljaar.  

Ook brengen wij de opbrengsten van de E-toetsen in kaart en zullen we analyseren wat dit 

betekent voor ons onderwijs en welke interventies moeten worden afgesproken.  

 

Schoolfotograaf 

Op vrijdag 26 juni a.s. komt de fotograaf voor het maken van de foto’s van de 

leerlingen van de groepen 8.  

Dinsdag 7 juli en donderdag 9 juli a.s. komt de schoolfotograaf naar school voor de 

foto’s van de overige leerlingen. Er worden met in acht neming van de RIVM-

richtlijnen portretfoto’s gemaakt en er wordt tevens een groepsfoto gemaakt. 

Dit jaar worden er van ‘broertjes/zusjes’ geen foto’s gemaakt. 

 

Aanvragen van verlof 

Via de school-APP kunt u melden wanneer uw zoon/dochter afwezig is van school wegens ziekte 

of een arts-bezoek. 

Wilt u een aanvraag tot verlof indienen, dan vragen wij u hiervoor een verlofformulier in te 

vullen. Dit verlofformulier kunt u per email opvragen bij de administratie of zelf downloaden 

vanaf de schoolsite. Meldingen van verlof via de school-APP kunnen wij niet goedkeuren.  

Het verlofformulier op de site kunt u vinden onder het kopje ‘Ouders’, dan gaat u naar 

‘Veelgestelde vragen’, 4e punt.  

 

Stichting Leergeld; schoolspullenpas voor kinderen tussen 4-18 jaar 

Heeft uw kind een Haagse Ooievaarspas? En is uw kind tussen de 4 jaar en 18 jaar? 

Dan ontvangt u per post een aanvraagformulier om de Schoolspullenpas aan te 

vragen. Aanvragen kan voor elk kind van het gezin. 

Met deze Schoolspullenpas kunt u voor uw kind spullen voor school kopen: pennen, 

potloden, gymspullen, mappen… en wat er verder nog nodig is voor school.  

De waarde van de pas is € 50 voor basisschool; € 250,- voor brugklas en € 150,- voor leerlingen 

vanaf de tweede klas van het voortgezet onderwijs. 

Hoe gaat de aanvraag? 

Controleer het aanvraagformulier goed. Kloppen de gegevens, dan kunt u het formulier 

terugsturen in de antwoordenvelop (postzegel niet nodig). 

U kunt de aanvraag ook digitaal doen op de website van Leergeld Den Haag! De aanvraag wordt 

dan gelijk behandeld; er is geen risico dat het formulier kwijtraakt.  


