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Maandag 29 maart t/m donderdag 22 april: Oudergesprekken groep 1 t/m 7  

Vrijdag 2 april:     Goede Vrijdag; groep 1 t/m 8 vrij 

Maandag 5 april:     Tweede Paasdag; groep 1 t/m 8 vrij 

 

Juf Karin (3B) is helaas voor langere tijd afwezig. Sinds deze week is juf Linda in de groep om 

haar te vervangen. Zij zal samen met juf Laura deze groep dit schooljaar verder begeleiden.  

Juf Carola (3C) danken wij hartelijk voor haar werk in groep 3B de afgelopen weken. Zij zal 

komende week haar werkzaamheden in groep 3C naast juf Elles weer hervatten. 
Tevens hartelijk dank aan juf Jessica (IB) en juf Tosca voor hun inzet in groep 3C! Nu juf Carola 

weer terugkeert in groep 3C zullen zij hun eigen werkzaamheden weer hervatten. 

Nu juf Laura (3B) op vrijdag in groep 3B zal zijn, was zij vandaag voor het laatst in groep 1/2G. 

Juf Saskia (IB) zal haar op vrijdag in groep 1/2G gaan vervangen.  

 

Voortgang 

In de school houden teamleden en kinderen zich nog steeds hartstikke goed aan de afspraken 

zoals die momenteel gelden in de school en in de klas.  
Met grote regelmaat worden teamleden en kinderen getest en we merken dat kinderen thuis 

worden gehouden als er verkoudheidsklachten zijn. Dit helpt ons zeer. 

Hartelijk dank voor deze samenwerking en blijft u dit vooral doen alstublieft!  
Samen kunnen we er op deze manier voor blijven zorgen dat we fysiek onderwijs kunnen blijven 

geven. 

 

10-minuten gesprekken 

De afgelopen dagen hebben wij in groep 2 t/m 7 de ontwikkeling van de kinderen gemeten. 

Momenteel analyseren wij de opbrengsten en heeft elke leerkracht een groepsbespreking met de 

bij die jaargroep betrokken intern begeleider. Zo weten wij nu o.a. goed welke lesstof meer of 

minder aangeboden moet of kan worden de komende periode.  
In het komende 10-minutengesprek zullen we u nader informeren over de ontwikkeling van uw 

zoon of dochter.  

De ouders van groep 3 t/m 7 ontvangen binnenkort via hun zoon of dochter een overzicht uit ons 

Cito leerlingvolgsysteem. Dit overzicht geeft o.a. aan hoe uw kind zich ontwikkelt en hoe hij/zij 

zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde. Zo heeft u dezelfde informatie tot uw beschikking als 

de leerkracht(en).   

Op onze school hebben wij contact met ouders uit veel verschillende landen. Ouders die Engels, 

Frans, Chinees, Russisch, Pools, Turks, Marokkaans of een andere taal dan Nederlands spreken.   
Elk oudergesprek voeren wij in principe in het Nederlands. Bent u de taal niet machtig, dan 

vragen wij u iemand bij het gesprek aanwezig te laten zijn die voor u kan vertalen en vragen kan 

stellen.  

 

Inschrijven 10-minutengesprek 

De gesprekken kunt u zelf weer inplannen via de schoolapp en het onderdeel ‘schoolgesprek'. 

Voor groep 1/2 start de inschrijftermijn op dinsdag 23 maart a.s. om 9.00 uur. De inschrijftermijn 
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sluit op maandag 29 maart a.s. om 12.00 uur. 
Het inplannen van de gesprekken voor groep 3 t/m 7 start op dinsdag 30 maart om 9.00 uur. De 

inschrijftermijn sluit op dinsdag 6 april a.s. om 12.00 uur. 

Het 10-minutengesprek zal evenals het vorige gesprek via Teams of via de telefoon plaatsvinden. 

 
Pasen 

In de gangen en in de klassen is de versiering voor Pasen alweer opgehangen en neergezet. Op 

Witte Donderdag, donderdag 1 april a.s., zullen we samen met de kinderen stilstaan bij het 

Paasverhaal. Niet gezamenlijk in de speelzaal of in de aula helaas, maar elke groep in zijn eigen 

klas. Vanuit school is er een extraatje bij de lunch nu we zelf geen paasontbijt of –lunch 

organiseren.  

De school gaat op donderdag 1 april a.s. op de normale tijd uit. Op Goede Vrijdag, vrijdag 2 april 

a.s., alsmede op 2de Paasdag, maandag 5 april a.s., is de school gesloten. 

 

Koningsspelen 

Op vrijdag 23 april a.s. staan de Koningsspelen gepland. Wij bekijken momenteel welke binnen- 

en/of buitenactiviteiten we elke klas afzonderlijk aan kunnen bieden. We bespreken zorgvuldig 

welke mogelijkheden er wel zijn om er een gezellige dag van te maken, juist nu we de groepen 

niet met elkaar laten mengen en we ons aan de richtlijnen willen blijven houden.   
Over de exacte invulling zullen we u binnenkort nader informeren. 

 

Aanmelden van broertjes/zusjes en nieuwe leerlingen 

Denkt u eraan om eventuele broertjes en zusjes tijdig aan te melden op onze school. Zo weten 

we in welk schooljaar wij op welk aantal leerlingen kunnen rekenen.  
Het aanmeldformulier vindt u op de schoolsite. U kunt dit in de brievenbus deponeren of via email 

aan ons sturen (info@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl) 

 
Elke 2de woensdag van de maand organiseren wij op gepaste afstand en met inachtneming van 

de huidige richtlijnen een fysieke informatiebijeenkomst aan de Eksterhof voor ouders die nog op 

zoek zijn naar een school voor hun zoon en/of dochter. Op de schoolsite ‘rondleiding’ kan 

hiervoor worden aangemeld.  
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