
 
 

Nieuwsbrief donderdag 1 oktober 2020 
 

 

 

 

Woensdag 30 september:     Start Kinderboekenweek 

Dinsdag 29 september t/m woensdag 14 oktober: Oudergesprekken groep 1 t/m 7 

Vrijdag 16 oktober:      Start Herfstvakantie 

        EH: 12.00 uur vrij / WL: 12.15 uur vrij  

 

 

Meester Leendert is ontzettend blij met alle lieve en mooie berichten. Hij bedankt iedereen 

nogmaals hartelijk hiervoor. Na een aantal mindere en pijnlijke dagen is Leendert nog vol goede 

moed en heeft hij nog heel veel te bespreken met zijn familie en vrienden! 

Juf Annemiek O keert na haar zwangerschapsverlof, vanaf woensdag 14 oktober a.s., weer terug 

op school. Zij zal die dag al starten in groep 8B.  

Na de herfstvakantie zal zij op maandag de leerkracht van groep 3A zijn; op dinsdag de 

leerkracht van groep 6B en op woensdag is zij de leerkracht van groep 8B. 

Vervanging bij afwezigheid  

Tot op heden is, gelukkig, geen van onze teamleden positief getest op corona.  

Wel zijn bijna dagelijks één of meerdere collega’s thuis in afwachting van een test en de uitslag. 

Een 3-tal collega’s is onlangs of op dit moment 10 dagen thuis in quarantaine wegens een positief 

getest gezinslid. Bij klachten zullen zij zich zelf natuurlijk ook laten testen. 

Het is, en naar wij vrezen blijft, een grote uitdaging om voor de afwezige leerkrachten elke keer 

geschikte vervanging te vinden. Wij blijven ons uiterste best doen om tijdig met u te 

communiceren wat ons wel en niet is gelukt en wat dit voor u en uw kind betekent. 

Door het meedenken van het gehele team van De Paradijsvogel lukt het gelukkig nog vaak om 

een groep door een interne of externe collega te laten vervangen of door een groep te verdelen. 

Er zijn dit schooljaar al 3 groepen gevraagd thuis te blijven omdat er geen vervanging 

voorhanden was. Als de verschillende vervanging voor een groep te onrustig is geworden, zullen 

we ook overwegen een groep thuis te laten blijven. In alle gevallen is er contact met het bestuur 

over het besluit van de school. 

 

Dag van de Leerkracht 

Maandag 5 oktober a.s. is de Dag van de Leerkracht; een speciale dag om waardering te tonen 

voor alle onderwijzers en wordt wereldwijd in wel 88 landen gevierd! 

Niet in alle landen is dit op dezelfde datum, maar in Nederland vieren we dit ieder jaar op 5 

oktober. 

Op De Paradijsvogel worden alle teamleden door de Oudercommissie (OC) in het zonnetje gezet. 

Voor alle teamleden is er een heerlijke lekkernij geregeld. Hartelijk dank aan alle ouders en 

kinderen!  

Het is dus niet de bedoeling dat u zelf iets organiseert of meegeeft voor de 

leerkracht(en)van uw zoon/dochter. 

Schoolapp 

Belangrijke data 

Actuele informatie 

 

Personele informatie 

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 het volgende: 

- bij elke afmelding van uw zoon/dochter geeft u een reden voor de afwezigheid aan, alsmede 

de datum van afwezigheid; 

- 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 blijven thuis bij koorts of benauwdheidsklachten. 

- 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 (vader, moeder, broer en/of zus) 

benauwdheidsklachten of koorts heeft.  

Aanpassing geplande activiteiten 

Gisteren is de Kinderboekenweek van start gegaan. Ook dit jaar geven wij hier op school 

natuurlijk aandacht aan. Lezen is niet alleen leuk maar lezen is ook erg belangrijk!  

Er zijn voor alle jaargroepen weer leuke boeken besteld die door de kinderen zelf gelezen kunnen 

worden maar ook door de leerkracht kunnen worden voorgelezen.  

Helaas geen bezoek aan musea of voorstellingen in de school dit jaar. Alles vindt deze keer in de 

klas plaats. 

Voor andere activiteiten die dit jaar gepland staan, moet worden bekeken of alternatieven 

bedacht moeten en kunnen worden. 

We hebben nauw contact met de OC over onze plannen en zullen er samen voor zorgen dat het 

voor de kinderen een fijne tijd is op school.  

 

 

MamaVita; autisme netwerk voor moeders 

Ben jij (of ken jij ) een moeder van een kind met autisme? Is de diagnose 

recent vastgesteld en zit je met veel vragen en emoties? Of is je kind met 

autisme een puber aan het worden en loop je tegen nieuwe dingen aan? Zou je 

het fijn vinden om eens met andere ervaringsdeskundige moeders ervaringen 

rond je kind met autisme uit te wisselen? Mama Vita is er voor jou… 

Stichting Mama Vita, opgericht in 2010, is een netwerk voor moeders van kinderen met autisme. 

Van een klein initiatief is de organisatie uitgegroeid tot een landelijk werkende stichting met ca. 

300 aangesloten moeders (vriendinnen) en activiteiten in 19 regio’s. 

Mama Vita brengt moeders bij elkaar en biedt hun ondersteuning, verbinding en netwerken. 

Tevens stimuleert Mama Vita de inzet van ervaringsdeskundigheid. Mama Vita organiseert diverse 

activiteiten voor haar vriendinnen (moeders en regiomoeders) zoals: 

• Een jaarlijkse landelijke dag voor alle moeders 

• Maandelijkse regiobijeenkomsten, georganiseerd door regiomoeders 

De regiomoeders van Regio Zuid Holland West organiseren met regelmaat een bijeenkomst in 

Den Haag. Lijkt het je wat voor jou om eens een keer deel te nemen en wil je persoonlijk contact 

hierover? Bel dan gerust op 06-52377417 of mail naar ansje68@gmail.com. Gun jezelf dat 

steuntje in de rug! Kijk voor meer informatie op: www.mamavita.nl of op Facebook. 

Agenda oktober 2020 Bibliotheek Den Haag 

 

Te doen in bibliotheek & cultuuranker Ypenburg 
Er was weer ... Doornroosje 

22 oktober 2020, van 10:00 tot 10:35 | bibliotheek Ypenburg 

Wat gebeurde er met Doornroosje na "en ze leefden nog lang en gelukkig?" Een humoristische 

voorstelling voor kinderen van 4 - 8 jaar. 

Je kunt reserveren via de link op www.bibliotheekdenhaag.nl 

We vragen de ouders/begeleiders hun kind alleen te brengen en weer op te halen. Helaas is het 

vanwege de coronamaatregelen nog niet mogelijk dat ouders/begeleiders meekijken naar de 

voorstelling.  

Excursie naar Trefpunt Rotterdamsebaan 

23 oktober 2020, van 10:00 tot 13:00 | bibliotheek Ypenburg 

Ingekomen post 
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Benieuwd naar de archeologische vondsten en de verhalen erachter? Ga dan mee op excursie 

naar het informatiecentrum ‘Trefpunt Rotterdamsebaan’. 

U kunt reserveren via de link op www.bibliotheekdenhaag.nl 

Taal in de bibliotheek 

2, 9, 16, 23 en 30 oktober 2020, van 10:00 tot 11:00 | elke week | bibliotheek Ypenburg 

Samen de Nederlandse taal oefenen om nog beter te leren spreken. 

U kunt telefonisch of per mail reserveren. 

Expositie Marcel Batist 

17 augustus 2020 t/m 1 november 2020 | bibliotheek Ypenburg 

Thematisch fotowerk uit een meerjarig project over vrije gedachten. 

Vooruitblik 

Young Beats 

5 november 2020 t/m 12 februari 2021 | Bibliotheek en Cultuuranker Ypenburg, KOO en Theater 

CulturA & Zo 

Maak jij je eigen muziek en wil je meer leren? Doe dan vanaf november 2020 mee aan een 

veelzijdige rapcursus: vier rapworkshops, een masterclass, opnametijd in de muziekstudio en een 

optreden tijdens het slotevent. Ben jij tussen de 13 en 18 jaar en woon je in Leidschenveen-

Ypenburg of Pijnacker-Nootdorp? Dan niet over nadenken, inschrijven! 

Je kunt je aanmelden door een email te sturen naar siske@koo.nl. Kijk op 

www.koo.nl/youngbeats voor meer informatie. 

Meer informatie en reserveren 

Meer informatie over onze activiteiten? Neem een kijkje in de agenda op de website. 

Reserveren is verplicht, omdat het aantal plaatsen beperkt is in verband met de nodige 

coronamaatregelen. We zorgen ervoor dat u 1,5 meter afstand kunt houden, en treffen 

aanvullende hygiëne- en beschermingsmaatregelen. Blijf thuis als u symptomen heeft die wijzen 

op mogelijke besmetting met het coronavirus, zoals verkoudheid, koorts en hoesten. 

Tenzij anders vermeld, kunt u reserveren via: 

Bibliotheek & cultuuranker Leidschenveen, Emmy Belinfantedreef 7, 2492 JT Den Haag 

T: 070 – 353 76 60, E: leidschenveen@bibliotheekdenhaag.nl 

Bibliotheek & cultuuranker Ypenburg, Schrabber 8, 2496 SR Den Haag 

T: 070 – 353 86 11, E: ypenburg@bibliotheekdenhaag.nl 

U bent van harte welkom! 
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