
 
 

 

 

Nieuwsbrief donderdag 25 juni 2020 
 

 

 

 

Vrijdag 26 juni: Schoolfoto’s groep 8 

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

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

Vrijdag 17 juli:   Start zomervakantie 

     EH: 12.00 uur vrij / WL: 12.15 uur 

 

 

Juf Annemiek is onlangs bevallen van een mooie dochter Fenna.  

Wij wensen de kersverse ouders veel geluk en plezier toe! 

Afrondend gesprek 

Nu we u niet op school kunnen uitnodigen voor de oudergesprekken, zullen de 

leerkrachten van groep 1 t/m 7 telefonisch contact met u opnemen. Dit afrondende 

gesprek zal plaatsvinden tussen 6 en 16 juli a.s. U kunt zich hiervoor aanmelden via 

de schoolapp. 

Er is een aantal tijdslots aangegeven waar u zich voor aanmeldt. De leerkracht neemt dan binnen 

het door u gekozen tijdslot contact met op. Er is dus geen exacte tijd voor u beschikbaar, maar u 

kiest voor een tijdsblok waarin u gebeld zult worden. 

Het inschrijven voor deze afrondende gesprekken kan voor gezinnen met 3 of meer kinderen 

vanaf maandag 29 juni a.s. om 7.00 uur. 

De overige ouders kunnen zich dezelfde dag vanaf 12.00 uur inschrijven. 

In het startgesprek in het nieuwe schooljaar zal het overzicht van de E(eind)-toets met u worden 

besproken. In dit afrondende gesprek komt deze niet aan bod. 

Rapport 

De kinderen van groep 3 t/m 7 krijgen op donderdag 16 juli a.s. hun rapport. Het is 

een aangepast rapport deze keer, en de inhoud van het rapport verschilt per 

jaargroep. Er is goed gekeken voor welke vakken voldoende informatie beschikbaar 

was om te kunnen beoordelen.  

U ontvangt bij het rapport het overzicht van uw zoon of dochter uit het leerlingvolgsysteem. Dit 

overzicht wordt in het startgesprek van komend schooljaar met u doorgenomen. 

Formatie 

Komende week ontvangt u in een apart schrijven het overzicht met welke 

leerkracht(en) komend schooljaar in welke groep(en) zal/zullen staan. 

Komende maandag zal in de laatste MR-vergadering het formatieplan worden besproken.  

Pas na instemming van de MR zal de groepsbezetting met u worden gedeeld. 

Voortgang richtlijnen en aanpassingen i.v.m. corona 

Tot 1 juli a.s. blijven alle huidige richtlijnen en afspraken van kracht.  

Belangrijke data 

Actuele informatie 

 

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


N.a.v. de persconferentie van gisteravond zullen wij alle beschikbare informatie m.b.t. het 

basisonderwijs grondig bestuderen. Tevens zullen wij vanuit ons bestuur vernemen welke 

aanpassingen wel of niet voor de scholen van Lucas Onderwijs zullen gelden.  

Met alle vergaarde kennis zullen wij u spoedig informeren over de gang van zaken bij ons op 

school tot de zomervakantie.  

 

 

Onderzoek Haagse Hogeschool 

Beste bewoner, 

Vanuit het tweede jaar van de opleiding Facility Management aan De Haagse Hogeschool houden 

wij ons deze periode bezig met een wijkonderzoek voor het stadslab Leidschenveen-Ypenburg 

(Den Haag). Hiervoor zijn wij op zoek naar inwoners/kenners (met name jongeren) van de wijk 

die enkele korte vragen willen beantwoorden omtrent het thema ‘veiligheid’. Ons onderzoek is 

gericht op het inzichtelijk maken van de huidige initiatieven voor jongeren in de wijk 

(wijkcentrum, activiteiten etc.) en het verzinnen van nieuwe initiatieven om de (hang)jeugd van 

10 tot 21 gericht een plek te geven binnen de wijk om zo overlast te voorkomen. Dit alles 

natuurlijk volledig anoniem. Onderstaande link brengt u naar de enquête. Onze dank is groot! 

Met vriendelijke groet, Destiny de Graaf, Nynke Jansen, Mayu Sarmiento 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWm3h9eJSS9ysicJXYEC6ePV496_9rWqAjGbzfViXV2

i6nEA/viewform 

Muziekonderwijs Drøn schooljaar 2020-2021 

Beste Ouders, 

Ook bij DRØN hebben we een raar muziekseizoen gehad. In maart was er plotseling 

een wereldwijde crisis met mega veel impact. Voor ons betekende dit dat openbare 

concerten bijvoorbeeld niet meer mochten worden georganiseerd. Maar ook muziekles mocht niet 

meer, koor zingen niet en (big) band coaching kon ook niet. Maar gelukkig was er de online 

technologie. Wij hebben bij DRØN namelijk zoveel mogelijk lessen omgezet naar online lessen 

waardoor onze muziekleraren voor een groot gedeelte gewoon door konden werken. Daarvoor wil 

ik jullie bij deze nogmaals hartelijk bedanken. Zonder jullie flexibiliteit en welwillendheid had dit 

niet mogelijk geweest. En gelukkig kunnen we inmiddels weer wat vooruit kijken. 

Seizoen najaar 2020. 

Wij staan met DRØN in nauw contact met de scholen. Veiligheid gaat natuurlijk boven alles. 

Tegelijkertijd willen we allemaal dat wij weer kunnen starten in september met les op school. 

Daarom hebben we met alle scholen afgesproken om het nog even aan te kijken en tegen het 

begin van de school start, jullie hier verder over te informeren. Wij gaan dan ook kijken of het 

een online en/of offline aanbod wordt. 

Als jij nu al interesse of vragen hebt laat het gerust weten - wij zijn enthousiast over muziek! 

E: info@dronmuziek.nl - Whatsapp: 06 2227 2283 - www.dronmuziek.nl 

Voor nu wens ik jullie een prachtige zomer met veel muziek, gezelligheid en zon. 

Hartelijke groet, Søren Ballegaard, Manager DRØN 

 

Ingekomen post 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSfWm3h9eJSS9ysicJXYEC6ePV496_9rWqAjGbzfViXV2i6nEA%2Fviewform&data=02%7C01%7C%7C34f44b9718ba4134867a08d810fb5ad0%7C9840cb5357bc4bb4b804153b5dfb01d9%7C0%7C0%7C637278019053223000&sdata=%2FTzmYq0fvTOaghQLTI7dhcNTYuiXtNyyoestZ6N7Els%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSfWm3h9eJSS9ysicJXYEC6ePV496_9rWqAjGbzfViXV2i6nEA%2Fviewform&data=02%7C01%7C%7C34f44b9718ba4134867a08d810fb5ad0%7C9840cb5357bc4bb4b804153b5dfb01d9%7C0%7C0%7C637278019053223000&sdata=%2FTzmYq0fvTOaghQLTI7dhcNTYuiXtNyyoestZ6N7Els%3D&reserved=0
mailto:info@dronmuziek.nl
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dronmuziek.nl%2F&data=02%7C01%7C%7C4221feb0372743bb942708d8184e270d%7C9840cb5357bc4bb4b804153b5dfb01d9%7C0%7C0%7C637286071967967134&sdata=zo2CpSlJOWq06VYsDNSpQqGlG8sdlAj70PzI8jISVHw%3D&reserved=0

