
 
 

 

 

Nieuwsbrief donderdag 10 september 2020 
 

 

 

 

Maandag 14 september:  Team Studie Dag; groep 1 t/m 8 vrij 

Dinsdag 15 september:  Prinsjesdag; groep 1 t/m 8 vrij 

Donderdag 17 september:  Startgesprek groep 8 (bespreking voorlopig advies) 

Maandag 21 september:  Startgesprek groep 8 (bespreking voorlopig advies) 

Dinsdag 22 september:  Startgesprek groep 8 (bespreking voorlopig advies) 

Dinsdag 29 september:  Oudergesprekken groep 1 t/m 7 

Woensdag 30 september:  Start Kinderboekenweek 

Donderdag 1 oktober:  Oudergesprekken groep 1 t/m 7 

Dinsdag 6 oktober:   Oudergesprekken groep 1 t/m 7 

Donderdag 8 oktober:  Oudergesprekken groep 1 t/m 7 

 

Meester Leendert 

Onlangs hebben wij vernomen dat onze collega Leendert ernstig en ongeneeslijk ziek is. Leendert 

verblijft inmiddels in een hospice. Leendert is al lange tijd aan onze school verbonden en heeft 

met veel kinderen en ouders zeer plezierig contact gehad. Leendert vindt het leuk om nog iets 

van hen te horen; hij geniet van de kaarten die hij onlangs van zijn ‘oude’ groepen heeft mogen 

ontvangen. 

Wilt u Leendert ook een kaart sturen, dan kunt u deze bij de administratie op de WL (laten) 

afgeven of in onze brievenbus doen. Wij zullen er dan uiteraard zorg voor dragen dat dit spoedig 

bij hem terecht komt! 

 

We zijn van start!  

Het was na zo’n lange zomervakantie voor iedereen vast weer even wennen, maar we zijn dit 

schooljaar goed van start gegaan! De kinderen hebben hun (nieuwe) route al snel gevonden en 

iedereen komt door de goede ingangen op tijd naar binnen.  

We proberen de kinderen ook snel naar buiten te laten gaan, maar dat is niet altijd eenvoudig.  

Hartelijk dank dat u zich goed aan de afstand houdt en zo veel mogelijk lopend en op de fiets 

komt. Blijft u dit alstublieft volhouden. 

Schoolapp 

De schoolapp is ons communicatiemiddel. U kunt de schoolapp zelf installeren op uw telefoon en 

op uw computer. Voor de handleiding verwijzen wij naar onze site.  

Als u de schoolapp al heeft, heeft u wellicht problemen ondervonden met het gebruik. De 

schoolapp is zojuist volledig bijgewerkt en alle kinderen zitten nu in de goede klas met daaraan 

de juiste leerkracht(en) gekoppeld. Ook voor de leerkracht(en) werkt de app nu weer naar 

behoren! 

Thuisblijven: Meld dit via de schoolapp 

Belangrijke data 

Actuele informatie 

 

Personele informatie 

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


Als uw zoon/dochter niet naar school komt, is het voor ons van groot belang dat u uw 

zoon/dochter afmeldt via de schoolapp.  

Wij vragen u met klem bij elke afmelding van uw zoon/dochter een opgaaf van reden en de 

datum van afwezigheid aan te geven.  

Ook wanneer uw zoon/dochter door u ziek gemeld wordt, vernemen wij graag wat de klachten 

zijn. Wij lichten namelijk de GGD in als er in een klas veel corona-gerelateerde ziekmeldingen 

zijn. 

Daarnaast blijven de volgende richtlijnen van kracht: 

- Leerlingen vanaf groep 3 blijven thuis bij neusverkoudheid, regelmatig hoesten, 

benauwdheidsklachten of koorts. 

- Pas als een kind 24 uur klachtenvrij is, mag hij/zij weer naar school. 

- Leerlingen in groep 1 t/m 8 blijven thuis als een gezinslid benauwdheidsklachten of koorts 

heeft. 

Kind ziek op school 

Mocht uw zoon/dochter onverhoopt ziek worden op school en/of verkoudheidsklachten heeft, dan 

zullen wij telefonisch contact met u opnemen om uw zoon/dochter direct op te halen.  

U mag als ouder het schoolplein en de school niet betreden; wij vragen u daarom om ons te 

bellen wanneer u bij school gearriveerd bent. Uw zoon/dochter wordt dan door ons naar buiten 

gebracht om hem/haar aan u over te dragen.  

U kunt ons bereiken op telefoonnummer 015-3106112. 

Leerkrachten met verkoudheidsverschijnselen? 

Leerkrachten met verkoudheidsverschijnselen moeten thuis blijven en laten zich testen. Vaak 

weten wij pas in de ochtend vroeg dat een leerkracht thuis moet blijven en is er te weinig tijd om 

voor goede vervanging te zorgen. Wij doen altijd ons uiterste best om goede vervanging te 

organiseren, maar soms lukt dit niet. Wij vragen dan uw medewerking om uw kind zelf op te 

vangen. 

Helaas is het momenteel erg druk en duurt het lang voordat een leerkracht kan worden getest. 

De leerkracht kan dus voor langere tijd genoodzaakt zijn thuis te blijven.  

Oudergesprekken groep 1 t/m 7 

Nu de informatieavond is komen te vervallen, willen we graag op een andere wijze met elkaar 

kennismaken. De oudergesprekken die we gewoonlijk in oktober met u voeren, plannen we nu 

eerder in. Onze leerkrachten zullen vanaf 21 september t/m 16 oktober a.s. tijden klaarzetten in 

de schoolapp. Zo kunt u zelf kijken welke tijd voor u het meest geschikt is. Wanneer u meerdere 

kinderen bij ons op school heeft, kan het voorkomen dat u niet op dezelfde dag de gesprekken 

kunt plannen. We proberen de gesprekken zoveel mogelijk te spreiden om te voorkomen dat er 

teveel ouders tegelijkertijd in de school zijn.  

Voor deze gespreksronde van start gaat, vindt u op de site van de klas de meeste informatie die 

anders op de informatieavond met u gedeeld zou worden.  

Vanaf 21 september a.s. kunt u zich inschrijven via ‘Schoolgesprek’ in de schoolapp. Ouders met 

meerdere kinderen kunnen zich op deze dag vanaf 8.00 uur inschrijven. Overige ouders kunnen 

zich op deze dag vanaf 15.00 uur inschrijven.  

Voor groep 1/2 worden gesprekken van 10 minuten gepland, voor groep 3 t/m 7 worden 15-

minuten gepland. 

In een apart schrijven zullen wij u binnenkort nader informeren over deze gespreksronde en in 

welke jaargroep de kinderen ook zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij dit startgesprek.  

Startgesprekken groep 8 

De leerlingen van groep 8 ontvangen morgen, vrijdag 11 september, het voorlopig advies. 

Dit voorlopige schooladvies geeft aan welke vorm van voortgezet onderwijs de school op dit 

moment het meest passend vindt voor uw zoon/dochter. 

Na het voorlopig schooladvies ontvangen de leerlingen in groep 8 begin februari het definitieve 

schooladvies. 

Dit voorlopig advies zal tijdens een startgesprek met de ouders en hun zoon en/of dochter 

worden besproken. 

 

Aanmelden broertjes/zusjes 

Graag willen wij u eraan herinneren jongere broertjes en zusjes tijdig bij ons aan te melden als u 

dat nog niet gedaan heeft. Jongere broertjes en/of zusjes van reeds bij ons op school geplaatste 

kinderen hebben een voorrangsregeling bij plaatsing, maar dan moet er wel plaats zijn bij ons op 

school.  



Wilt u uw zoon/dochter bij ons op school aanmelden, dan kunt u hiervoor een aanmeldformulier 

opvragen/ophalen bij de administratie of via de schoolsite downloaden onder het kopje 

‘aanmelden’. U kunt het aanmeldformulier via email retour zenden of in onze brievenbus doen. U 

krijgt dan vervolgens een ontvangstbevestiging van ons. 

Hulp gevraagd voor onze schoolbibliotheek  

Wij zijn heel blij dat we op beide locaties kunnen spreken van een heuse bibliotheek. We zijn in 

het bezit van veel lees- en informatieboeken welke wij zelf aanschaffen, maar ook met grote 

regelmaat van deze en gene krijgen.  

Nu lopen wij op de WL helaas achter met het invoeren van alle boeken in het 

administratiesysteem en het juist indelen op leesniveau. Mogelijk kunt u elke woensdag één tot 

twee uur komen helpen en/of kent u iemand die ons hierbij structureel kan helpen, dan horen we 

graag van u.  

Eveneens zijn wij op zoek naar ouders die ons kunnen helpen met het kaften van de nieuwe 

boeken. Dit mag u thuis doen en dan verzorgen wij het materiaal voor u. 

Mocht u ons kunnen helpen, dan kunt u hiervoor een email sturen naar 

reactie@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl o.v.v. hulp mediatheek / hulp kaften boeken.  

Alvast hartelijk dank! 

 

 

Gemeente Den Haag: ooievaarspassen 

Heeft u voor uw zoon/dochter voor dit schooljaar een ooievaarspas van de gemeente Den Haag 

ontvangen, dan vragen wij u deze, vóór 1 november a.s., bij de administratie aan de locatie 

Weidevogellaan te laten scannen.  

Daar wij door het Coronavirus momenteel geen ouders in de school kunnen toelaten tijdens 

schooluren, hebben wij hiervoor een moment geprikt na schooltijd.  

Tot de herfstvakantie kunt u elke woensdagmiddag van 12.30 – 13.30 uur langs komen aan de 

Weidevogellaan om de ooievaarspas te laten scannen. 

Dit schooljaar wordt voor de laatste maal door de gemeente Den Haag de tegemoetkoming in de 

vrijwillige ouderbijdrage voor Haagse leerlingen t/m 17 jaar met een geldige Ooievaarspas 

verstrekt.  

De heroverweging van de huidige regeling is mede ingegeven door de voorgenomen landelijke 

wetgeving met een verbod op uitsluiting van leerlingen wiens ouders de ouderbijdrage niet 

betalen.  

Dit voorstel van wet om te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke 

bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten is ook in de Eerste Kamer 

aangenomen. 

Gedurende dit schooljaar kunnen wij van de gemeente € 50,- voor leerlingen in het 

basisonderwijs ontvangen. Om deze bijdrage te ontvangen moet de Ooievaarspas worden 

gescand bij de administratie. 

 

 

Informatie Parochie Christus Koning 

De vormselviering van de Parochie Christus Koning voor komend seizoen is gepland 

op zaterdag 6 februari 2021 om 19.00 uur in de OLV Maria Geboorte Kerk in Berkel.  

De informatiebijeenkomst over het Vormselproject 20/21 is gepland op 

14 september a.s. om 19:30 -21:00 uur in het Parochiehuis aan de Veenweg 38 in Nootdorp.  

Informatie VOOR Welzijn; training Piep zei de muis 

Toenemende spanning binnen het gezin door corona. 

Corona kan voor ouders  onzekerheid betekenen, hetgeen kan zorgen voor gevoelens van 

frustratie, angst en vermoeidheid. 

De spanning en stress die door de coronaperiode ontstaan is, is  extra lastig voor gezinnen, waar 

voorheen al spanningen waren, bijvoorbeeld vanwege een echtscheiding, een gezinslid met een 

lichamelijke beperking en/of een ouder met burn-out, angst- of depressieve klachten. 

Het, als gezin dichter op elkaar zitten, het minder goed kunnen terugvallen op het vaste netwerk 

van familie, school, sportclubs en hulpverleners kan leiden tot stress  en een onprettige sfeer 

binnen het gezin. Alhoewel er momenteel weer meer ruimte en toegang is, is de impact van 

corona binnen veel  gezinnen nog merkbaar. 

Ingekomen post 

 

Scan uw Ooievaarspas 

mailto:reactie@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl


Voor kinderen en ouders die thuis spanning en stress ervaren bieden we in Leidschenveen-

Ypenburg de training ‘Piep zei de Muis club’ aan.  

In de training Piep zei de Muis leren ouders en kinderen om te gaan met spanningen thuis.   

Piep zei de Muis – omgaan met emoties (4- 8 jaar) 

‘PIEP zei de muis’ is een club voor kinderen van 4 tot 8 jaar die extra steun nodig 

hebben, omdat er thuis spanning en/of stress is. Bijvoorbeeld als een ouder ziek 

wordt of depressief is, als er relatieproblemen zijn of als een broertje of zusje 

ernstig ziek is. In de club vertelt PIEP de muis, een handpop, over wat hij 

allemaal meemaakt. Iedere week staat een thema centraal dat te maken heeft 

met emoties, zoals verdriet, boos zijn, bang zijn of stevig in je schoenen staan. PIEP nodigt de 

kinderen uit om samen met hem voor situaties een oplossing te zoeken. De kinderen leren zo op 

een speelse manier met hun gevoelens en emoties om te gaan. Ouders en kinderen krijgen 

handvatten mee voor de situatie thuis. Het is een leuke club waar kinderen veel plezier hebben 

en vriendjes maken.  

De club start op 29 september 2020. Locatie: Piet Vink Centrum Ypenburg. Deelname is gratis. 

De bijeenkomsten zijn wekelijks op dinsdagmiddag 15.30-17.00 uur. 

Aanmelden en meer informatie: piepzeidemuisleyp@voorwelzijn.nl 

Tel: 06-81688743 (L. van der Waerden, Voor Welzijn Jeugdwerk) 

Informatie SPPOH 

 

 

 

 

 

Veel mensen hebben de afgelopen weken meegepraat over het nieuwe ondersteuningsplan 

passend onderwijs voor de periode 2021-2025. We hebben met elkaar de hoofdlijnen van de 

koers en de te bereiken doelen op papier gezet. Op basis hiervan gaan we het definitieve plan 

uitwerken. We willen de hoofdlijnen graag aan u voorleggen om feedback te krijgen en zaken aan 

te scherpen.  

Wij nodigen u daarom van harte uit mee te praten over de hoofdlijnennotitie passend onderwijs 

2021-2025 in Haaglanden op: Donderdag 17 september van 20.00 - 21.15 uur  

Adres: Van der Valk Hotel Den Haag – Wassenaar, Zijdeweg 54, 2245 BZ  Wassenaar  

Aanmelden via de website: 

https://www.sppoh.nl/voor-ouders/evenementen/hoofdlijnennotitie-feedbacksessie-voor-ouders  

Per sessie kunnen maximaal 60 personen deelnemen. De maatregelen van de overheid rond 

Corona worden nageleefd.  

Informatie van de ANWB 

Weer naar school! 

Wat worden de kinderen groot! Zeker na zo’n zomervakantie lijkt iedereen weer  

10 cm gegroeid! Is dit het schooljaar dat u ze weer een stukje gaat loslaten, het jaar 

dat ze zelf op de fiets naar school mogen gaan? Of is uw kind daar nog niet aan toe en 

gaat u dit schooljaar juist extra aandacht besteden aan het leren fietsen?  

Om goed te leren fietsen moet  er vooral veel geoefend worden, liefst elke dag weer. 

Zo krijgen kinderen controle over hun fiets en leren ze beetje bij beetje hoe het werkt in het 

verkeer.  

Uiteraard is de hulp van ouders hierbij onmisbaar. De route van huis naar school is een prima 

oefening. U weet vast al uit ervaring dat kinderen impulsief en speels zijn. Dit is in het verkeer 

niet anders.  

Ook als ze wat ouder zijn, kunnen ze nog niet alle verkeerssituaties overzien en zijn ze met hun 

hoofd vaak bij hele andere dingen dan bij gevaarlijke kruispunten bijvoorbeeld.  

Behalve heel veel oefenen met fietsen en goede theoretische onderbouwing van de regels in het 

verkeer is het belangrijk dat u, als medeweggebruiker, rekening houdt met onze jonge, 

kwetsbare, verkeersdeelnemers.  

Vanuit haar doelen, missie en visie onderneemt de ANWB in de wereld van mobiliteit, vakantie en 

vrije tijd een breed scala aan activiteiten in de sfeer van beïnvloeding, informatie en advies. In 

dat kader volgen hier een aantal tips voor u, ouders en medeweggebruikers, om de veiligheid van 

onze kinderen te vergroten.  

• Op pad met een veilige fiets verkleint de kans op ongevallen. Kijk de fiets regelmatig na.  

mailto:piepzeidemuisleyp@voorwelzijn.nl
https://www.sppoh.nl/voor-ouders/evenementen/hoofdlijnennotitie-feedbacksessie-voor-ouders
https://www.sppoh.nl/voor-ouders/evenementen/hoofdlijnennotitie-feedbacksessie-voor-ouders
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• Laat uw kind een fietshelm dragen. Deze kan letsel voorkomen of beperken bij 

fietsongevallen. 

• Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt naar de plaats van bestemming. Haast in het verkeer is 

een bron van gevaar.  

• Houd u aan de verkeersregels, geef het goede voorbeeld.  

• Laat u niet afleiden, wees alert. 

• Houd rekening met de speelsheid en impulsiviteit van kinderen.  

• Kies als automobilist, als het even kan, niet voor de drukke wegen langs scholen als u er 

niet persé hoeft te zijn en ga met een ruime bocht om fietsers heen.  

De ANWB wenst u en uw kinderen heel veel veilige kilometers en veel fietsplezier dit schooljaar! 

Typecursus TikTop 

Jong geleerd is lang plezier! 

De basisschoolkinderen van 2020 groeien op in een wereld waar computers 

niet meer uit weg te denken zijn. Snel en foutloos blindtypen is dan ook een 

vaardigheid waar ze later, maar ook nu al heel veel aan hebben. 

Oefeningen maken op de computer, een berichtje schrijven of later een boekverslag schrijven; 

het zijn allemaal dingen die makkelijker gaan als je een typecursus van TikTop hebt gevolgd. 

Een paar voordelen op een rijtje: 

Snelheid: 

Iemand die kan blindtypen, typt wel 3x zo snel als iemand die dat niet kan 

Concentratie: 

Werken gaat veel makkelijker wanneer je niet steeds van je toetsen naar je scherm hoeft te 

kijken 

Gezondheid: 

Blindtypen draagt bij aan een goede houding en helpt overbelasting en RSI voorkomen 

Verbeterde spellingsvaardigheden: 

Tijdens de typecursus van TikTop leer je niet alleen de weg op het toetsenbord, je verbetert ook 

nog eens je spellingsvaardigheden en grammatica 

Leuk: 

Een typecursus van TikTop is ook nog eens hartstikke leuk om te doen! 

De TikTop Typecursus bevat leuke, grappige en leerzame teksten van onder andere Mel Wallis de 

Vries, Toon Tellegen en John Flanagan. De Typecursus Kids van TikTop is geschikt voor alle 

leerlingen van groep 6 en hoger. 

Dyslexie? Geen probleem. Met de TikTop Typecursus Dyslexie leren ze niet alleen foutloos blind 

typen. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat het leren blindtypen een positieve 

invloed heeft op de andere taalvaardigheden die op school worden geleerd. 

Begin het schooljaar goed 

Om het schooljaar direct goed te laten beginnen, biedt TikTop de Typecursus Kids en de 

Typcursus Dyslexie tijdelijk extra voordelig aan. 

Met de kortingscode SCHOOL krijg je 10% korting op de toch al lage prijs van € 49,- 

Zo kan iedereen profiteren van deze speciale aanbieding.  

Neem een kijkje op www.tiktop.nl of neem contact met ons op via email info@tiktop.nl of telefoon 

0513-842312. 

Kinderyoga Wilma Abbink 

Wat fijn dat school weer begonnen is. Hopelijk heeft iedereen een mooie vakantie 

gehad en kunnen we weer met een goed gevoel aan dit nieuwe schooljaar 

beginnen. 

Maar voor veel kinderen breekt er nu ook weer een drukke, soms stressvolle tijd aan.  

Er moet weer zoveel!  

Steeds meer wordt er geschreven over kinderyoga en er worden vaker kinderyogalessen 

aangeboden. 

Op sommige scholen wordt er al ingezien dat er met eenvoudige yogaoefeningen tussen de lessen 

door hogere prestaties geleverd worden door de kinderen. 

Is yoga niet heel zweverig dan?  

Nee hoor, juist niet! Ik geef al heel veel jaren kinderyogales en krijg van kinderen en hun ouders 

te horen dat yoga ‘werkt’!  

Yoga is heel leuk en soms ook heel handig en goed voor kinderen. Ze leren hoe ze kunnen 

ontspannen, of beter in slaap kunnen komen.  

Ze leren om voor zichzelf op te komen en lekker in hun vel te zitten.  

http://www.tiktop.nl/
mailto:info@tiktop.nl


Als ze op kinderyoga gaan, doen ze veel leuke oefeningen, houdingen en bewegingen, alleen of 

samen. Dit is goed voor hun hele lichaam, het maakt ze sociaal, sterk en soepel. Er is ook tijd 

voor spel, massage en verhalen en ook zijn we graag muzikaal en creatief bezig. Meestal naar 

aanleiding van een thema. 

En eigen inbreng van de kinderen daar worden we altijd heel blij van. 

We doen gewoon en met heel veel plezier ons eigen best….. 

De KINDERYOGALESSEN beginnen weer op donderdag 10 september in de speelzaal van de 

Johannesschool in de wijk Koningshof in Pijnacker. 

Jullie zijn van harte welkom voor een GRATIS PROEFLES.  

Voor meer informatie en/of inschrijven: www.tarayoga.nl of wilma@tarayoga.nl of 06-13325709  

Hopelijk zien we elkaar tijdens een kinderyoga (proef)les.  

Jeugdvoetbaldagen van Double Sports 

Aankomende herfstvakantie organiseert Double Sports de Jeugdvoetbaldagen bij 

Voetbalvereniging SV RKDEO Aan de Sportparkweg 30 in Nootdorp. 

Het voetbalkamp is bedoeld voor jongens en meisjes van 5 t/m 14 jaar.  
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