
 
 

Nieuwsbrief vrijdag 6 november 2020 
 

 

 

 

Maandag 9 t/m 13 november:    Week van Respect 

Maandag 16 en dinsdag 17 november:   Team Studie Dag; groep 1 t/m 8 vrij 

Vrijdag 4 december:      Team Studie Dag; groep 1 t/m 8 vrij  

Donderdag 17 december:     Rapport 1 

Vrijdag 18 december: Start Kerstvakantie:  

EH 12.00 uur vrij / WL 12.15 uur vrij  

 

Afscheid meester Leendert 

Afgelopen dinsdagmiddag hebben wij afscheid genomen van onze collega Leendert van Ark.  

Een aantal collega’s heeft de mogelijkheid gehad om fysiek aanwezig te zijn bij de uitvaart. Alle 

andere collega’s hebben via een livestream de plechtigheid kunnen volgen.  

Leendert zat al 41 jaar in het onderwijs, waarvan 11 jaar bij ons op De Paradijsvogel. Hij is zijn 

onderwijscarrière begonnen in Rijswijk op de Godfried Bomansschool. Daarna heeft hij vervolgens 

op de Petrusschool en op basisschool De Christoffel gewerkt. 

Leendert was een leerkracht in hart en nieren. Een leerkracht die o.a. hield van grappige liedjes 

zingen en een les geschiedenis zo bespreken alsof je er zelf bij was. Ook gebruikte hij zo veel 

mogelijk spreekwoorden en gezegden opdat zij niet in de vergetelheid raakten.  

 

In de gang bij de hoofdingang van de locatie Weidevogellaan is een herdenkplek ingericht waar 

kinderen en leerkrachten even stil kunnen staan bij het verlies van Leendert. In de brievenbus 

zijn al ontzettend veel berichten voor Leendert en zijn familie gedaan. De herdenkplek is nog tot 

en met woensdag te bezoeken, daarna zullen we in de teamkamer een foto van Leendert 

ophangen.  

Wij zullen deze warme en integere man met zijn heerlijke lach ontzettend missen. 

 

Wij willen iedereen die het team een hart onder de riem heeft gestoken om het verlies van 

Leendert te dragen, hartelijk danken. Dit heeft ons erg goed gedaan! 

 

Positieve test uitslag 

Zojuist hebben wij vernomen dat bij een leerling uit groep 7 het Coronavirus is vastgesteld. De 

ouders van deze groep zijn via een bericht in de schoolApp hierover nader geïnformeerd. 

Het aantal kinderen dat op onze school positief is getest op corona is nu 2.  

Er zijn op dit moment 4 leerkrachten positief getest. 2 Leerkrachten zijn inmiddels voldoende 

hersteld en weer op school. De 2 andere leerkrachten zijn helaas nog niet volledig hersteld en 

kunnen ook nog niet hun werkzaamheden hervatten. 

 

De volgende richtlijnen blijven uiteraard van kracht: 

- Leerlingen blijven thuis bij koorts of benauwdheidsklachten. 

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

Belangrijke data 

Actuele informatie 

 

Personele informatie 

http://www.facebook.com/groups/279606162071312/


- Leerlingen in groep 1 t/m 8 blijven thuis als een gezinslid (vader, moeder, broer en/of zus) 

benauwdheidsklachten of koorts heeft. Dit gezinslid moet zich laten testen. Als de uitslag 

bekend is, vertelt de GGD u wat u vervolgens moet doen.   

 

Welbevinden kinderen in deze bijzondere tijd van corona 

In deze nog immer bijzondere tijd lijkt het onderwijs gewoon door te gaan.  

Lijkt, want niet elke dag is gewoon: niet alle kinderen kunnen elke dag op school zijn. Sommigen 

zijn voor korte of langere tijd niet op school omdat een gezinslid positief besmet is en zij in 

thuisquarantaine zijn.  

Ook kan de vaste leerkracht van de groep niet altijd elke dag op school zijn en is hij/zij voor korte 

of langere tijd niet op school vanwege een test, het wachten op de uitslag ervan of omdat hij/zij 

of een gezinslid positief getest wordt en in thuisquarantaine moet.  

Op school zouden we graag alles zoveel als mogelijk bij het normale houden, maar dat is helaas 

dus niet altijd mogelijk. We merken dat deze periode voor sommige kinderen voor onrust zorgt. 

De vele berichten over corona en hoe u hier vervolgens thuis mee omgaat, het soms niet naar 

school kunnen, het sociale leven dat is aangepast: niets is meer zoals het hoort voor deze jonge 

kinderen.  

Het welbevinden houden wij op school zo goed mogelijk in de gaten. We vragen u eveneens het 

welbevinden van uw kind(eren) in de gaten te houden en contact met de leerkracht op te nemen 

als u vragen heeft. 

 

Sinterklaas 

Wij bekijken momenteel hoe we het Sinterklaasfeest vorm kunnen geven op onze beide locaties 

binnen de maatregelen zoals we die op school hanteren.  

Wij blijven de richtlijnen zo goed mogelijk volgen en houden de veiligheid voor de kinderen én de 

leerkrachten bij alle besluiten goed in de gaten. 

Van een intocht waarbij ook alle ouders uitgenodigd zijn, kan geen sprake zijn dit jaar. Welke 

keuzes we maken rondom Sinterklaas zullen we binnenkort in een extra nieuwsbrief met u delen. 

 

Teamstudiedagen 

Maandag 16 en dinsdag 17 november a.s. is de school gesloten i.v.m. 2 studiedagen voor het 

gehele team.  

Tijdens deze studiedagen zullen wij o.a. worden geïnformeerd over de impact van Corona op 

kinderen. Wat is een mogelijk psychisch effect van het afstandsonderwijs en het thuis moeten 

blijven als er geen leerkracht is of als een gezin in quarantaine moet, wat is (on)zichtbaar in 

gedrag, concentratie en werkhouding en wat vraagt dit van een leerkracht.  

Als er informatie is die voor u als ouder(s) van belang kan zijn, dan zullen we dit in een volgend 

bericht graag met u delen. 

 

Incasso van de verschillende (vrijwillige) ouderbijdragen via Wiscollect 

Er is dit schooljaar nog geen automatische incasso uitgevoerd. In een eerder schrijven heeft u 

kunnen lezen dat wij zullen overgaan op een ander en eenvoudiger incasso-systeem.  

In een apart schrijven zullen wij u verder informeren over ‘Wiscollect’, het incasso-systeem wat 

op meerdere scholen van Lucas Onderwijs gebruikt wordt. 

We zullen u vragen de overblijfbijdrage en de ouderbijdrage te voldoen.  

Uit de overblijfbijdrage worden alle overblijfkrachten betaald die tijdens het buitenspelen toezicht 

op de kinderen houden. De bijdrage voor het overblijven is €66,- per jaar per kind. 

Van de ouderbijdrage, €30,- per jaar per kind, kunnen de geplande en soms aangepaste 

activiteiten worden betaald. Zo zijn er o.a. kosten voor de Kinderboekenweek, worden er al 

materialen aangeschaft voor Sinterklaas en Kerst en kijken we vooruit naar Pasen, 

theatervoorstellingen en andere interne en externe activiteiten om er voor de kinderen weer een 

gezellig schooljaar van te maken.  

De bijdrage voor het schoolreisje zal nog niet aan u worden gevraagd te betalen. Er is nog geen 

zicht op wat wel en niet kan in het voorjaar van 2021.  

De bijdrage voor het schoolkamp voor de kinderen van groep 8 zal eveneens nog niet worden 

gevraagd te betalen. In een apart schrijven worden deze ouders verder geïnformeerd. 


