
 

Nieuwsbrief donderdag 1 april 2021        
 

 

 

 

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 

Dinsdag 20 april en woensdag 21 april:  Centrale Eindtoets groep 8 

Vrijdag 23 april:     Koningsspelen 

Maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei:  Meivakantie 

Donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei:  Hemelvaart; groep 1 t/m 8 vrij 

 

Helaas hebben wij afgelopen week afscheid genomen van juf Linda in groep 3B. Wij wensen juf 

Linda alle goeds! 

Door het vertrek van juf Linda is er met verschillende collega’s gezocht naar de best passende 

oplossing. Tussentijdse wijzigingen in de groepen heeft nooit onze voorkeur, maar soms is er echt 

geen andere mogelijkheid voorhanden.  

Juf Carola zal de leerkracht blijven van groep 3B. Zij werkt om de maandag en alle overige dagen 

in deze klas. 

Juf Mirjam en juf Elles zullen nu samen groep 3C verder begeleiden. Juf Elles blijft op maandag 

en dinsdag in de klas, juf Mirjam zal op woensdag t/m vrijdag in de klas aanwezig zijn. 

Juf Mirjam verlaat daarmee groep 5B. Hier zal juf Gaby naast de maandag en dinsdag, nu ook de 

woensdag en donderdag in de klas aanwezig zijn. Juf Laura zal elke vrijdag de leerkracht in deze 

groep zijn. 

Juf Gaby verlaat daarmee groep 5C. Juf Annemiek zal vanaf komende week op dinsdag in groep 

5C naast juf Daniëlle staan. 

Juf Robin geeft al enige jaren muziekonderwijs bij ons op school in groep 1/2. Afgelopen week is 

zij nu ook gestart met muziekles aan groep 3, 4 en 5.  
De muzieklessen vinden plaats in een ruim lokaal en/of speelzaal en is altijd met de halve klas. 

De andere helft blijft in de klas bij de leerkracht van de groep. We bekijken nu de mogelijkheden 

om juf Robin ook aan groep 6, 7 en 8 muzieklessen te kunnen laten verzorgen. 

 

Voortgang 

Met grote regelmaat laten leerkrachten zich ’s ochtends vroeg testen en tot ieders vreugde is de 

uitslag elke keer negatief. We maken sinds enige tijd gebruik van een sneltest dus we weten snel 

of een leerkracht er die dag wel of niet kan zijn en of uw zoon en/of dochter naar school kan 

komen. 
We zien ook dat veel kinderen getest worden en ook hier zijn tot ieders vreugde de uitslagen 

sinds de voorjaarsvakantie nog altijd negatief.  
Als de keus gemaakt wordt om een kind niet te laten testen, worden de kinderen goed thuis 

gehouden tot hij/zij 24 uur klachtenvrij is.  
Voor ons is het erg prettig als kinderen getest worden. Zo weten we bijvoorbeeld dat ze snel weer 

naar school kunnen komen als de uitslag negatief is. Nu de kinderen met verkoudheidsklachten 

zo goed thuis worden gehouden, worden minder kinderen op school verkouden.  
Dat kinderen getest worden of worden thuisgehouden bij verkoudheidsklachten vergroot ons 
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http://www.facebook.com/groups/279606162071312/


gevoel van veiligheid. Hartelijk dank dat u de richtlijnen zo goed blijft volgen en ons informeert 

over de testuitslag!  

Pasen 

Vandaag is in alle klassen stilgestaan bij het Paasverhaal. Wat houdt het Paasverhaal ook al weer 

in en waar staan we dan even bij stil met elkaar? Mooie en soms ook moeilijke vragen waar we 

met elkaar over in gesprek kunnen. 

Daarnaast is er, misschien net even anders dan anders, gezellig met elkaar geluncht en was er 

van de Oudercommissie voor elk kind iets lekkers! Hartelijk dank daarvoor! 

Schoolfoto 

Met in achtneming van de huidige richtlijnen hebben we besloten ook dit jaar de schoolfotograaf 

op school uit te nodigen. Op woensdag 14 april a.s. en donderdag 15 april a.s. zal dan ook van 

elk kind een portretfoto worden gemaakt en van elke groep een klassenfoto.  
Net als afgelopen jaar wordt er geen mogelijkheid geboden om een foto van broertjes en/of 

zusjes op school te laten maken.  
U zult tijdig via de schoolapp vernemen welke groepen er op welke dag worden gefotografeerd.   

Koningsspelen 

Op vrijdag 23 april a.s. staan de Koningsspelen gepland. Wij hebben gekeken naar wat deze keer 

allemaal wel kan! Wij hebben voor elke groep dan ook een leuke clinic uitgezocht. Daarnaast 

spelen we in de eigen groep spelletjes en maken we er vooral een gezellige dag van!  
De dag eindigt op de normale tijd en de kinderen nemen zelf een pauzehap en een lunch mee 

naar school. Van de Oudercommissie krijgen alle kinderen deze dag ook nog een gezonde 

traktatie. 

Excursies en schoolreisjes 

Het is de PO-scholen van Lucas Onderwijs op dit moment nog niet toegestaan om met de klas op 

excursie en/of schoolreisje te gaan. Zodra deze afspraken veranderen, zullen wij direct de 

mogelijkheden hiertoe bekijken en u nader informeren. 

 

 

Mogen wij ons even voorstellen? 

Wij vormen dit jaar de oudercommissie (OC) op De Paradijsvogel: 

Ouder van (waar kun je ons vinden?) 

• Maaike van Leeuwen (voorzitter) Amy-5A 

• Jorien van Geest (penningmeester) Meike-5A en Mare-3B 

• Mithra Gopal Rayen-5C 

• Stephanie Zweekhorst Noah-8C 

• Anouck van Ooik Lauren-4B en Liset-3A 

• Diana Smits Rocco-5C 

• Eunice Bredauw Dominick-5C en Quintin-7C 

• Monique van den Broek Liz-6B, Mats-8C en Guusje-8B 

• Latifa Pauwelussen  Olivier-5A, Elias-3A en Sophia-1/2G 

• Linda Aarts Finn-6B, Floris-3A en Sophie-3B 

• Jennifer van Duijne Levi-6C 

• Hester Kahn Maeby-1/2B en George-5B 

Aan het eind van het vorige schooljaar hebben we van twee leden afscheid genomen, maar 

gelukkig hebben we ook alweer een nieuw lid in de commissie welkom kunnen heten (Jorien). 

Inmiddels hebben we de eerste vergaderingen van het schooljaar er al op zitten. Op 28 

september hebben we nog in school vergaderd, in een grote kring in de aula. Gezien de 

maatregelen hebben we op 24 november online vergaderd; via Teams. 

De vergaderingen gaan natuurlijk over de activiteiten op school. We zoeken samen met school 

naar wat er nog wel kan en mag in deze tijd en in hoeverre de hulp van de OC daarbij ingezet 

kan worden. 

Op 5 oktober jl., de Dag van de Leerkracht, hebben we namens alle ouders en kinderen een 

lekkere verrassing geregeld voor alle teamleden.  

Tijdens de Kinderboekenweek (30 sep - 11 okt) zijn de activiteiten binnen de school gebleven, 

maar hebben we er wel voor gezorgd dat er weer gouden en zilveren griffels en penselen 

uitgereikt konden worden. 

Ook voor het Sinterklaas- en Kerstfeest hebben we vanuit onze thuiskantoren school ondersteund 

bij de organisatie. Onder andere door het regelen van versiering, cadeautjes, hoog bezoek en 

traktaties. 

Nieuws van de OC 

 



Wilt u meer informatie over de OC en de organisatie van de activiteiten? Via de nieuwsbrief van 

school zullen wij u met regelmaat op de hoogte houden van onze activiteiten. Neem ook eens een 

kijkje op de website van school, onder het kopje ‘Ouderparticipatie’. 

Heeft u tips of opmerkingen over de activiteiten op school? Stuur een mail naar 

oc@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl. Of spreek gerust een van ons aan. Wellicht kunnen we iets 

voor elkaar betekenen. 

 

 

Nieuws Bibliotheek Den Haag 

Uitnodiging bibliotheken & cultuuranker Leidschenveen | Ypenburg 

Terugblik: Lezing over popmuziek Lub Tropiana 

1 april 2021, van 20:00 tot 20:45 | Cultuurankers online 

Kosten: gratis 

Niels en Job van Lub Tropiana maken de gezelligste podcast over popmuziek. Een speciale 

uitzending met een Haags tintje. Den Haag staat bekend als popstad bij uitstek, dus genoeg 

inspiratie. Klik op https://youtu.be/TKhvDY-8krw voor de podcast. 

Ode aan Jill Scott 

2 april 2021, van 20:00 tot 20:45 | Cultuurankers online 

Kosten: gratis 

In deze nieuwe editie van ‘Een Ode aan’ neemt zangeres Frankie McCoy je mee in de muzikale 

wereld van Neo-soul fenomeen Jill Scott! Klik op 

https://www.youtube.com/watch?v=BUmfL0jvmmk voor het online concert (vanaf vrijdag 2 april, 

20.00 uur) 

Online workshop: Maak je eigen blaasinstrument 

7 april 2021, van 14:30 tot 15:00 | Cultuurankers online 

Kosten: gratis 

Maak thuis jouw eigen blaasinstrument. Workshop voor kinderen vanaf 5 jaar. Kijk voor de link 

naar de online workshop op 

https://www.bibliotheekdenhaag.nl/activiteiten/activiteiten/ypenburg/Muziekinstrumentenmaken

2.html (vanaf woensdag 7 april, 14.30 uur) 

Taal in de bibliotheek online 

Wilt u nog beter Nederlands leren spreken? Dat lukt als u veel oefent. Dat kan 

nu online in diverse vestigingen van bibliotheek Den Haag. Kijk op 

https://www.bibliotheekdenhaag.nl/leren/nederlands-leren/agenda-

nederlands-leren.html voor de mogelijkheden. 

Verder op Bieb070@Home 

woensdag 2 april 

ONLINE Voorleestheater voor peuters 

 

donderdag 8 april 

Online: Federica Lorusso Trio 

 

vrijdag 9 april 

Fado bij u thuis 

 

Meer informatie 

Meer informatie over onze activiteiten?  

Neem een kijkje in de agenda op de website 

 

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 
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E: ypenburg@bibliotheekdenhaag.nl 

 

Volg ons ook op Facebook en Instagram! 

mailto:ypenburg@bibliotheekdenhaag.nl

