
 
 

 

 

Nieuwsbrief donderdag 9 juli 2020 
 

 

 

 

Vrijdag 17 juli:   Start zomervakantie (EH: 12.00 uur vrij / WL: 12.15 uur) 

Maandag 31 augustus:  Eerste schooldag 

 

Dank je wel! 

Wij willen iedereen hartelijk danken voor alle hulp die wij hebben gekregen om er 

samen met uw kind(eren), ondanks de vreemde periode waarin wij een deel van 

het schooljaar verkeerden, weer een prettig schooljaar van te maken!  

Wij wensen iedereen een heel fijne vakantie en alle goeds!  

Voortgang richtlijnen en aanpassingen i.v.m. corona 

Ondanks dat de maatregelen zijn versoepeld vanaf 1 juli jl., zetten wij de huidige maatregelen die 

we momenteel hanteren, voort.  

Dit betekent: 

- de verschillende in- en uitgangen zullen wij blijven gebruiken; 

- ouders mogen onder schooltijd niet het schoolplein op of de school in; 

- we houden de groepen nog zo veel mogelijk gescheiden binnen de school en bij het 

buitenspelen. 

Welke richtlijnen wij na de zomervakantie zullen (moeten) hanteren, hoort u in de laatste 

vakantieweek van ons.  

Vakantie naar risicogebied 

Wij volgen de richtlijnen van de overheid en de RIVM omtrent reizen naar risicogebieden. We 

rekenen erop dat ook ouders en leerlingen deze adviezen volgen of, wanneer zij toch afreizen 

naar een risicogebied, de adviezen van de RIVM wat betreft de quarantaineperiode in acht 

nemen.  

Mocht u toch afreizen naar een risicogebied, dan gaan we er vanuit dat u de adviezen van de 

RIVM wat betreft de quarantaineperiode in acht neemt en daar uw terugkeerdatum op afstemt 

zodat leerlingen bij aanvang van het schooljaar weer aanwezig zijn. De school moet in het geval 

van afwezigheid dit aangeven bij de afdeling leerplicht van uw gemeente. 

Jaarrooster 2020-2021  

Klik hier om naar het jaarrooster te gaan. Hier vindt u de vakanties en de studiedagen voor 

komend schooljaar.  

Het is nog niet mogelijk om via ‘download agenda’ de data over te nemen in uw eigen agenda. 

De studiedagen voor komend schooljaar zijn: 

maandag 14 september, maandag 16 en dinsdag 17 november, vrijdag 4 december, donderdag 

11 februari, woensdag 17 maart, dinsdag 25 mei en vrijdag 9 juli. 

Schoolbijdragen 2019-2020 

De meeste uitgaven zoals deze in de begroting zijn opgenomen, hebben wij wel 

moeten voldoen ondanks het ongewone schooljaar. Dit geldt tevens voor de uitgaven 

m.b.t. de overblijf. Voor het schoolreisje geldt dit daarentegen niet. De groepen 1/2 

hebben, gelukkig, in februari nog wel een heel fijne dag gehad in Monkey Town. 

Belangrijke data 

Actuele informatie 

 

https://www.instagram.com/de_paradijsvogel/
https://www.basisschooldeparadijsvogel.nl/voor-ouders/agenda
http://twitter.com/Paradijsvogel_
http://www.facebook.com/groups/279606162071312/


Voor de groepen 3 t/m 7 kwamen helaas alle schoolreisjes te vervallen. Nu had een groot aantal 

ouders de bijdrage voor het schoolreisje reeds voldaan en een ander deel van de ouders deed dit 

nog niet. 

Hoe willen we hier nu mee omgaan?  

Na raadpleging van de OC en de MR zijn we van mening dat we het beste als volgt kunnen 

handelen:  

De ouders van groep 1/2 ontvangen geen geld terug.  

De ouders van groep 3 t/m 7 die de bijdrage voor het schoolreisje wel hebben betaald, kunnen 

dit bedrag aan ons terug vragen.  

Om dit administratief zo goed mogelijk te laten slagen, ontvangen wij graag uiterlijk 12 juli a.s. 

een bericht o.v.v. ‘schoolreisje’ naar reactie@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl met de naam van 

uw kind(eren) en de groep(en) en tevens het bankrekeningnummer waarop het bedrag (€25,-) 

kan worden overgemaakt.  

Schoolbijdragen 2020-2021 nog niet overmaken alstublieft! 

Normaal gesproken vragen wij u tijdig de verschillende schoolbijdragen aan ons over te maken. 

Maar omdat wij komend schooljaar voornemens zijn te starten met een nieuwe en eenvoudigere 

wijze van incasseren en met name administreren van de schoolbijdragen, vragen wij u nu nog 

niets aan ons over te maken.  

Zodra wij overgaan op het nieuwe systeem, zullen wij u hierover nader informeren. 

 

 

Op 29 juni is de Medezeggenschapsraad bij elkaar gekomen. Als nieuw MR-ouderlid 

heeft Christa Timmersmans zich aangemeld.  

Even voorstellen: 

Naar aanleiding van de recente vacature bij de MR, stel ik mij graag als nieuw MR-lid 

aan jullie voor. Ik ben Christa Timmermans, moeder van Feline (groep 4A) en Floor (1-2F). Floor 

gaat aankomend schooljaar de overstap naar de Weidevogellaan maken. Feline en Floor gaan 

beiden dagelijks met veel plezier naar school. 

In het dagelijks leven werk ik als orthopedagoog in de jeugdhulpverlening. Binnen deze functie 

heb ik, in een andere regio, gesprekken met kinderen en ouders en werk ik samen met scholen 

en de hulpverlening. 

Als ouder en vanuit mijn achtergrond wil ik graag meedenken over het schoolbeleid, waarbij ik 

mij wil inzetten voor het belang van ieder kind, de ouders en het schoolteam dat zich dagelijks 

inzet om voor ieder kind een plek te zijn waar een ieder tot bloei kan komen. 

Binnen de MR zal ik na de zomervakantie met enthousiasme het voorzitterschap op mij nemen. 

Wat is er verder onlangs in de MR besproken: 

Er is uiteraard gesproken over de corona periode. De MR leden zijn tevreden over de manier 

waarop De Paradijsvogel dat heeft aangepakt. De communicatie naar de ouders toe was duidelijk. 

Ook de noodopvang was goed geregeld. In de beginfase van thuisonderwijs hadden de 

leerkrachten het ook druk om van alles te regelen en vragen te beantwoorden. Het thuisonderwijs 

verliep over het algemeen goed. Het inzetten van LessonUp en de Snappet vanaf groep 4 heeft 

daarbij goed geholpen. Inmiddels draait de school alweer een tijdje het reguliere rooster met 

inachtneming van de corona regels.  

Tijdens de MR-vergadering is ook het schoolreisje aan de orde geweest. Door de corona is dat 

niet doorgegaan voor de groepen 3 t/m 7. Het is de vraag of we de bijdrage van ouders voor 

volgend jaar moeten bewaren. De MR is van mening dat de bijdrage teruggestort kan worden óf 

juist bewaard voor volgend jaar. Er is echter aangegeven dat de prijzen van attracties volgend 

jaar zullen stijgen i.v.m. de coronaperiode. De Paradijsvogel zal nog bezien op welke wijze er met 

de bijdrage wordt omgegaan. Ouders worden hierover nog geïnformeerd.  

De begrote fte tegenover de uitgaven daarvoor zijn besproken. De directie wil vasthouden aan 

het huidige aantal groepen, de huidige zorgstructuur en overige huidige expertise (vakleerkracht 

gym, verrijken, ICT, ondersteuning, conciërge en administratie).  

Tenslotte is nog gesproken over de jaarplanning en zijn nieuwe vergaderdata vastgesteld.  

De MR vergaderingen beginnen om 19.30 uur en zijn gepland op de volgende maandagen: 

21 september, 12 oktober, 30 november, 25 januari, maandag 15 maart, 17 mei en 21 juni. 

Als u een MR vergadering wilt bijwonen dan kan dat. Meld u zich dan tijdig aan via 

mr@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl  

De MR wenst alle ouders en kinderen een fijne zomervakantie toe!  

Nieuws van de MR 

 

mailto:reactie@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl
mailto:mr@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl


 

Avond4Daagse 2021 

Voor komend schooljaar hebben wij besloten om niet als school deel te nemen 

aan de Avond4Daagse. Mocht u zelf wel deel willen nemen, dan kunt u uw 

kind(eren) en uzelf aanmelden via de site van Wandelsportvereniging SDS Den 

Haag https://sdsdenhaag.nl/. 

 

 

Informatie Bibliotheek Leidschenveen/Ypenburg 

Nu de regering de maatregelen om verspreiding van het coronavirus 

versoepelt, openen wij de deuren van onze bibliotheken ook een stukje verder. 

Vanaf 1 juli kunt u weer langskomen om te studeren of werken met gebruik van de gratis WiFi of 

als vanouds een krant of tijdschrift lezen in uw bibliotheek. De aangepaste openingstijden blijven 

van kracht: maandag t/m zaterdag van 12.00 – 17.00 uur. En vanzelfsprekend houden we ons 

aan de (hygiëne-) maatregelen.  

Goed nieuws: we gaan ook weer van start met onze culturele activiteiten! Afgelopen weken 

hebben we maatregelen getroffen om u op veilige wijze, volgens de richtlijnen van het RIVM, te 

kunnen ontvangen. U bent van harte welkom! 

Meer informatie en reserveren 

Meer informatie over onze activiteiten? Neem een kijkje op www.bibliotheekdenhaag.nl en via de  

agenda op de website 

 

Iktypsnel 

Wil jij supersnel kunnen typen? Geef je dan nu op voor de allerleukste klassikale typecursus. Leer 

in 12 weken blind typen met 10 vingers. Afsluitend doe je ook nog een examen en kan je meer 

dan 100 aanslagen per minuut blind typen. In een klein groepje, van maximaal 12 kinderen, krijg 

je in Nootdorp les. De cursus is geschikt voor kinderen uit groep 6, 7 en 8. Er is ook een speciaal 

programma voor kinderen met dyslexie en voor een-handigen. Aanmelden kan op de site: 

www.iktypsnel.nl 

Ingekomen post 

 

Nieuws van de OC 

 

https://sdsdenhaag.nl/
http://www.bibliotheekdenhaag.nl/
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