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Vanaf maandag 1 februari: Digitaal oudergesprek groep 3 t/m 8 

Donderdag 4 februari: Digitaal contactmoment: 

 groep 1: 19.00 uur en groep 2: 20.00 uur 

Donderdag 11 februari: Team Studie Dag: deze vervalt 

Maandag 22 t/m vrijdag 26 februari: Voorjaarsvakantie  

Woensdag 17 maart:    Team Studie Dag; groep 1 t/m 8 vrij 

 

Wij zijn erg benieuwd naar hetgeen er in de komende persconferentie over het basisonderwijs 

wordt gezegd. Wij worden niet eerder geïnformeerd over een besluit. Wij krijgen de informatie 

hierover op dezelfde wijze als u.  

Op het moment dat er iets meer duidelijk is en wij informatie van de PO-raad en ons bestuur 

hebben ontvangen, gaan wij met die kennis aan de slag om ons onderwijs vorm te geven. 

Vervolgens zullen wij u uiteraard informeren via een nieuwsbrief. 

 

Allereerst hopen wij dat het u goed vergaat! Wij horen dat het u (steeds beter) lukt om een 

prettig dagschema te hanteren waarin voor u en voor uw kind(eren) voldoende balans is 

gevonden voor uw eigen werk en het schoolwerk.  

Wat ontzettend goed ook dat u contact met ons opneemt als u het even niet meer ziet zitten of 

als u meer tips en trucs van ons nodig heeft om het thuis goed te laten verlopen. Blijft u dit ook 

gerust doen zolang de school nog gesloten is. 

 

Digitaal contactmoment voor ouders van groep 1 en van groep 2 

Nu we elkaar niet meer zo vaak spreken en we het contact met de ouders zo missen, organiseren 

wij komende week per klas een digitaal contactmoment. Een moment om o.a. met elkaar te 

bespreken wat er zoal bij u leeft en waarmee wij u nog kunnen helpen. Er is aandacht voor 

onderwerpen m.b.t. de jaargroep; er zal niet over individuele kinderen worden gesproken. 

Voor het goede contact is het prettiger om de groep te splitsen.  

 

Voor de ouders van groep 1 zal het digitale contactmoment op donderdag 4 februari a.s. om 

19.00 uur zijn.  

Voor de ouders van groep 2 is dit digitale contactmoment op donderdag 4 februari a.s. om 20.00 

uur.  

We willen dit digitale contactmoment zo goed mogelijk inhoud geven. Heeft u vragen waarop u 

graag een antwoord krijgt, stuurt u deze dan uiterlijk dinsdag 2 februari a.s. via email aan de 

leerkracht van uw zoon of dochter.  

De uitnodiging voor het digitale contactmoment ontvangt u van de leerkracht via Teams op het 

bij ons bekende emailadres.  

 

Digitaal oudergesprek 

Groep 3 t/m 6 

De leerkrachten van groep 3 t/m 6 hebben voldoende beeld van de ontwikkeling van uw zoon 

en/of dochter. Dit beeld baseren zij op onder andere het eerste half jaar waarin we gelukkig wel 
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klassikaal les hebben kunnen geven, de resultaten van de gemaakte opgaven in Snappet en op 

dit moment ook in LessonUp, diverse ingeleverde opdrachten en de ontmoetingen via Teams.  

Wij willen graag samen met u de ontwikkeling van uw kind bespreken tijdens een oudergesprek.  

In deze bijzondere tijd willen we hiermee niet wachten tot de reguliere oudergesprekken die in 

maart a.s. zouden plaatsvinden. Het oudergesprek vindt daarom plaats vóór de voorjaarsvakantie 

en duurt ongeveer 15 minuten.  

Morgen, vrijdag 29 januari a.s. vanaf 10.00 uur, is het mogelijk om een tijdstip te reserveren via 

de schoolapp. Dit kan tot maandag 1 februari a.s. 12.00 uur. Wij adviseren u direct in te 

schrijven aangezien sommige groepen voor maandag a.s. al tijden klaar hebben staan. 

De afspraak voor uw digitale oudergesprek zal vervolgens door de leerkracht in het Teams-

account van uw zoon of dochter worden gezet.  

Het oudergesprek van maart a.s. komt te vervallen, maar zal later in het schooljaar worden 

gepland. Dan zullen we o.a. de resultaten van de toetsen uit ons leerlingvolgsysteem met u 

kunnen delen. 

 

Groep 7 en 8 

Voor de ouders van groep 7 en 8 is de mogelijkheid voor een oudergesprek al eerder bekend 

gemaakt. Voor de ouders van groep 7 start de inschrijftermijn voor het kind-oudergesprek 

eveneens morgen, vrijdag 29 januari a.s. vanaf 10.00 uur. Dit kan tot maandag 1 februari a.s. 

12.00 uur. Wacht niet te lang met inschrijven, sommige tijden zijn namelijk al voor maandag a.s. 

De ouders van groep 8 kunnen door middel van een email aan de leerkracht laten weten dat zij 

een gesprek willen n.a.v. het eindadvies dat op vrijdag 12 februari a.s. aan de kinderen wordt 

overhandigd. Geeft u alstublieft in het emailbericht aan waarover u in gesprek wilt. 

 

Hoe gaan we verder: 

Teams 

Voor groep 1/2 zal het aantal ontmoetingsmomenten in kleine of grote(re) groepen via Teams 

worden voortgezet. Dit geldt ook voor de taalgroepjes van juf Karin.  

 

De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen tijdens een ‘normale’ schooldag in de ochtend een korte of 

langere instructie voor taal, rekenen en/of spelling. Daarna gaan de leerlingen zelfstandig aan het 

werk en worden zij begeleid door de leerkracht. Wij hebben geprobeerd om dit, nu de school 

gesloten is, met de beschikbare online middelen zo vergelijkbaar mogelijk op te zetten.  

De leerkrachten van groep 3 t/m 8 starten 4 á 5 x per week de dag in een kleine of grote groep 

volgens een vast rooster. Zij verzorgen dan ook de instructie passend bij het lesprogramma van 

de dag. Afhankelijk van het leerjaar worden daarnaast kinderen individueel, in kleine of in grotere 

groepen 1 of meerdere keren uitgenodigd deel te nemen via Teams ter ondersteuning van de 

lessen in LessonUp en/of voor een vragen-’uur’.  

De kinderen van groep 4 t/m 8 van de verrijking vinden in LessonUp de uitnodiging om deel te 

nemen aan Teams met juf Inge. Juf Inge is bereikbaar op haar werkdagen (maandag, dinsdag en 

donderdag).  

 

Online tussen 10.00 - 12.00 uur 

De leerkrachten blijven tussen 10.00 en 12.00 uur online beschikbaar voor vragen over het werk 

en om feedback te geven op het gemaakte werk. Ook de chatfuncties van Snappet en/of 

LessonUp blijven voor de kinderen beschikbaar. De leerkrachten bekijken de chats gedurende de 

dag en proberen hun vragen die buiten dit tijdsblok worden gesteld zo snel mogelijk te 

beantwoorden.  

Wij houden deze tijdsblokken aan, zodat zij daarbuiten in Teams (groepjes) kinderen kunnen 

ontmoeten, het gemaakte werk kunnen bekijken en de lessen en het werkpakket voor de 

volgende dag kunnen maken en klaarzetten.   

 

Feedback op het gemaakte werk 

Iedere leerkracht monitort de leerlingen zorgvuldig. De resultaten in Snappet, het ingeleverde 

werk en de participatie in Teams geven een beeld van de voortgang van uw zoon of dochter. 

Mocht er aanleiding zijn, dan zal de leerkracht via de chat, mail of telefonisch contact met u of uw 

kind opnemen. 

 

Kinderen bij de noodopvang 

De groepen in de noodopvang op beide locaties zijn erg groot en we bekijken dagelijks hoeveel 

en welke leerkrachten hiervoor ingezet kunnen worden.  

We maken sinds deze week op beide locaties eveneens gebruik van pedagogisch medewerkers 

van 2Samen en van Talentenhuis. Een mooie aanvulling om op deze manier samen het toezicht 

bij de noodopvang te kunnen organiseren.  



Er is met beide organisaties al langere tijd een prettige samenwerking en de mensen zijn bij de 

meeste kinderen vaak al bekend. 

 

Cito leerlingvolgsysteem 

Wij volgen op dit moment het advies zoals dat door Cito wordt voorgeschreven. Dit betekent dat, 

zodra we weten op welk moment de scholen open gaan, we na enkele weken de M (midden) 

toetsen zullen afnemen om te meten hoe elk kind zich verhoudt t.o.v. het landelijk gemiddelde 

van vergelijkbare scholen. Vervolgens bekijken we wat dit voor ons lesaanbod zal betekenen. 

In aanloop naar deze M-toetsen is het mogelijk dat er in sommige groepen geoefend wordt met 

de Cito-oefenstof van Snappet. 

 

Team Studie Dag 

De Team Studie Dag van 11 februari a.s. zal komen te vervallen.  

 

Voorjaarsvakantie 

‘Kan de school de voorjaarsvakantie niet laten vervallen en gewoon open blijven’ was een vraag 

van een ouder.  

Als school kun je niet zelfstandig beslissen om je wel of niet aan het vakantierooster te houden.  

Alleen als het ministerie, de PO-raad of een bestuur aangeeft dat de school hierover zelf een 

beslissing mag nemen, zal hierover samen met de MR worden gesproken.  

 

 

Heeft u nog andere vragen, dan vernemen wij die graag van u. 

U kunt deze via email aan ons sturen: directie@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl Wilt u de MR een 

bericht sturen, dan kan dat ook via een email naar mr@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl  

 

 

Jeugdgezondheidszorg niet uit beeld. 

Wegens de geldende Coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk 

om de standaard onderzoeken van de 5/6-jarigen en 10-jarigen door 

te laten gaan. 

Natuurlijk kunnen ouders wel te allen tijden voor alle vragen over gezondheid, opgroeien en 

opvoeden telefonisch terecht bij de jeugdgezondheidszorg en zo nodig een afspraak op indicatie 

krijgen.  

Daarnaast gaan alle vaccinatieafspraken ook door.  

Jeugdverpleegkundige Rachelle Keulen en jeugdartsen Hanna Tubbing en Kristel de Geus zijn 

bereikbaar op telefoonnummer 070 - 353 91 50.  

Heeft u verder nog vragen of bent u op zoek naar passende (preventieve) hulpverlening in het 

stadsdeel bel of mail mij gerust. 

Met vriendelijke groet, Manuela Boers 

Medewerker Wijkcontacten en Netwerken 

Stadsdeel Leidschenveen - Ypenburg 

Centrum Jeugd en Gezin (CJG) – Jeugd en Maatschappelijke Ondersteuning (JMO) 

Laan van Hoornwijck 152 

2497 DG Den Haag 

T: 070 - 752 68 00 M: 06 - 31 64 37 38 

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag en vrijdagochtend 

www.cjgdenhaag.nl 

Informatie Centrum Jeugd en Gezin 
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