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Donderdag 11 februari: Team Studie Dag  

Vrijdag 19 februari:    Start voorjaarsvakantie EH: 12.00 uur/WL: 12.15 uur 

Maandag 22 t/m vrijdag 26 februari: Voorjaarsvakantie 

 

Juf Saskia (IB) knapt al iets meer op gelukkig. Zij heeft het advies het spreken te beperken dus 

daar houdt zij zich aan. Afspraken die echt niet kunnen wachten proberen we door de andere 

intern begeleiders te laten overnemen. 

Juf Ilona (1/2B) is afgelopen week helaas positief getest op corona. Wij hopen dat zij snel 

opknapt en het bij verkoudheidsklachten blijft. 

Juf Lianne (1/2F) is helaas nog niet geheel klachtenvrij. Zij bekijkt wat zij wel en niet kan doen 

voor haar groep. 

Juf Danielle (5C) is helaas ook nog niet geheel klachtenvrij. Zij probeert zoveel mogelijk vanuit 

huis haar werkzaamheden voor de groep te verrichten.  

 

Allereerst wil ik iedereen complimenteren die zo zijn best doet om het afstandsonderwijs voor alle 

kinderen van De Paradijsvogel te ondersteunen.  
U natuurlijk als ouder(s), met alles wat er thuis en wellicht tegelijkertijd vanuit uw werk van u 

gevraagd wordt.  
De oudere broers en zussen die zo helpend zijn voor hun jongere broertjes en zusjes. Maar ook 

de opa's, oma's, ooms en tantes die de helpende hand bieden! 

Ook geef ik graag een compliment aan alle collega's hier op De Paradijsvogel. Zij hebben alle 

kinderen in beeld, zij hebben met alle kinderen contact, zij hebben goed zicht op de kwaliteit en 

de kwantiteit van het werk, zij hebben zicht op welke lesstof wel of niet langer kan wachten en er 

is voortdurend onderling overleg over de stand van zaken binnen de jaargroep en waar 

aanscherping nodig is.  
Op dit moment is het nog niet duidelijk of de scholen vanaf maandag 25 januari a.s. weer open 

zullen gaan. Met de kennis van nu zetten wij daarom ons afstandsonderwijs op dezelfde wijze 

voort.  

 

Teams 

Komende week zullen de leerkrachten van groep 1/2 één of meerdere groepjes kinderen 

uitnodigen om deel te nemen via Teams om zo elkaar weer even te zien en te spreken. 
De leerkrachten in groep 3 t/m 8 zullen komende week via Teams weer een aantal 

ontmoetingsmomenten aanbieden aan de kinderen in hun klas. Iedere leerkracht organiseert dit 

op geheel eigen wijze en passend bij zijn/haar groep.  
Zo kan het zijn dat de kinderen in kleine groepjes bijeenkomen, het kan ook zijn dat de halve of 

de hele groep wordt uitgenodigd om deel te nemen. Binnen de school zullen hierin verschillen 

zijn.  
Sommige kinderen kunnen zelfstandig deelnemen aan Teams, andere kinderen hebben de hulp 

van een ouder of broer of zus nodig om deel te kunnen nemen. We hopen dat het u, tussen uw 

eigen werk door, lukt om hier een handje mee te helpen.  

Belangrijke data 

Voortgang afstandsonderwijs 

 

Personele informatie 

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


Mocht het ontmoetingsmoment niet op dat moment in uw schema passen, dan hopen we dat uw 

kind een volgende keer wel mee kan doen.  

 

Noodopvang 

Door het grote aantal kinderen uit verschillende groepen dat in de noodopvang zit, is het 

organisatorisch niet in alle gevallen mogelijk dat uw kind deelneemt aan een Teams-bijeenkomst 

van de klas. 

 

Schoolmateriaal 

Op dit moment en de komende dagen bekijken we welk schoolmateriaal er wellicht nog door 

welke jaargroep(en) moet worden opgehaald. Via een bericht in de schoolapp zult u hierover door 

de leerkracht van uw zoon en/of dochter worden geïnformeerd. 
Kinderen lopen zelfstandig, via het schoolplein, naar hun klas om spullen op te halen. Ouders 

wachten buiten het schoolplein op hun zoon en/of dochter.  

 

Incasso van de verschillende (vrijwillige) ouderbijdragen via Wiscollect 

In een apart nieuwsbericht van 14 december jl. hebben wij u geїnformeerd over de overstap naar 

een nieuw incasso-systeem voor de schoolbijdragen, Wiscollect genaamd.  

In dit schrijven hebben wij aangegeven dat wij vanaf januari 2021 zouden starten met het 

incasseren van de ouderbijdrage, alsmede de overblijfbijdrage. 

Wij hebben gemeend de incassering van deze bijdragen, door de huidige lockdown op dit 

moment, ‘on hold’ te zetten.  

De school heeft, ondanks dat de school gesloten is, wel kosten die uit dit budget moeten worden 

betaald. Zodra wij overgaan tot incassering van de schoolbijdragen, zullen wij u hierover vooraf 

informeren. 

 

Algemene informatie 

 

 


