
 

Nieuwsbrief donderdag 8 april 2021        
 

 

 

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

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 

Maandag 24 mei:     2e Pinksterdag; groep 1 t/m 8 vrij 

Dinsdag 25 mei:     Team Studie Dag; groep 1 t/m 8 vrij 

 

 

Onlangs is één van onze onderwijsassistenten helaas positief getest. De ouders van de kinderen 

welke zij heeft begeleid, zijn hierover direct door ons geїnformeerd.  

 

10 minuten gesprek 

In groep 1 t/m 5 vindt het 10-minutengesprek alleen met de ouder(s) plaats.  
In groep 6 en 7 zijn zowel de ouder(s) als de kinderen uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het 

10-minutengesprek.   

De leerkracht neemt telefonisch of via Teams contact met u op. U heeft zelf de afspraak 

ingepland via ‘schoolgesprek’ in de schoolApp. We hanteren een strak schema dus we hopen dat 

het contact spoedig tot stand komt op het ingeplande moment. 

Voortgang 

Op dit moment brengen wij op kind-, groep- en schoolniveau de opbrengsten van de onlangs 

afgenomen toetsen in kaart. Elke leerkracht heeft zijn/haar klas doorgesproken met één van de 

intern begeleiders. Er zijn nu o.a. afspraken gemaakt over het lesaanbod en wat er meer of 

minder nodig is met het oog op een goede doorstroom naar de volgende jaargroep.  

Er wordt in alle jaargroepen meer ondersteuning geboden aan kleine of grotere groepjes 

kinderen. Zo breiden we de basisondersteuning uit en kunnen kinderen op verschillende 

onderdelen nog eens extra worden geholpen, naast de klassikale instructie. De extra 

ondersteuning is mogelijk doordat bijvoorbeeld parttime leerkrachten meer komen werken en 

door de inzet van onderwijsassistenten. 

In het 10-minutengesprek bent of wordt u over de ontwikkeling van uw zoon en/of dochter 

bijgepraat. De ouders van groep 4 t/m 7 ontvangen vandaag via hun kind een overzicht uit ons 

Cito leerlingvolgsysteem. Hierop kunt u de scores van uw kind zien t.o.v. het landelijk 

gemiddelde. Voor een uitgebreide uitleg over het  leerlingvolgsysteem van KIJK! in groep 1/2 en 

van Cito in groep 3 t/m 8 klikt u hier . 

Schoolfotograaf 

Op woensdag 14 april a.s. gaan alle kinderen van groep 1/2 op de foto. Van hen worden aan 

de locatie Eksterhof portretfoto’s gemaakt, alsmede van alle groepen een groepsfoto. 

Deze dag worden aan de locatie Weidevogellaan eveneens de groepen 6 gefotografeerd en wordt 

ook een groepsfoto van deze groepen gemaakt.  

Op donderdag 15 april a.s. gaan de groepen 3, groepen 4, groepen 5, groepen 7 en groepen 8 

op te foto. Van deze groepen worden naast de portretfoto’s deze dag eveneens groepsfoto’s 

gemaakt.  

Belangrijke data 

Actuele informatie 

 

ie  

 

Personele informatie 

https://www.basisschooldeparadijsvogel.nl/files/rkbs-paradijsvogel-leerlingvolgsysteem.pdf
http://www.facebook.com/groups/279606162071312/


Incasso van de (vrijwillige) overblijfbijdrage via Wiscollect 

Het overblijven heeft gedurende het overgrote deel van het schooljaar gewoon doorgang 

gevonden waardoor wij nu over willen gaan tot incassering van de overblijfbijdrage.  

Op 25 april a.s. ontvangt u daarom via Wiscollect een factuur van € 66,- per kind voor het 

huidige schooljaar in uw mail met het verzoek tot betaling. 

Uit de overblijfbijdrage ontvangen alle medewerkers die toezicht houden tijdens het overblijven 

een vergoeding. Tevens worden er regelmatig materialen aangeschaft om het overblijven zo goed 

mogelijk te laten verlopen. 

Met de OC en de MR zijn wij momenteel in overleg over de hoogte van het door ons te incasseren 

(vrijwillige) schoolbijdragen aangezien er dit schooljaar toch uitgaven plaatsvinden. Denkt u 

alleen al aan de Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Pasen en de Koningsspelen. 

Zodra wij hierin duidelijkheid hebben, zullen wij u hierover nader informeren en ontvangt u van 

ons een tweede factuur voor de ouderbijdrage in uw mail. 

 

 

Helpt u mee: Den Haag zoekt 1.000 gebruikte fietsen!  

Heeft u thuis nog een (kinder)fiets die u niet meer gebruikt of 

waar uw kind te groot voor is geworden? Overweegt u dan de 

fiets op school in te leveren of de fiets bij een andere 

inleverlocatie af te geven. 

De gemeente Den Haag doet mee aan het Kinderfietsenplan 

van de ANWB.  

Het Kinderfietsenplan zamelt fietsen in, knapt ze op en zorgt 

dat ze bij de juiste kinderen terecht komen.  

 

De fietsen kunnen van 9 t/m 21 mei a.s. op onze locatie aan de Weidevogellaan worden 

ingeleverd. Graag ontvangen wij vooraf een bericht via email dat u een fiets wilt komen brengen, 

dit i.v.m. onze opslagmogelijkheden info@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl o.v.v. fiets en als het 

kan met de dag en tijd waarop u de fiets bij ons wilt afgeven. 

 

 

Oudercursus huiswerkbegeleiding & motivatie 

Beste ouders/verzorgers van groep 7 en 8, 

Herkent u dit: 

Uw kind zit in groep 7 of 8 en u weet niet zo goed wat u en uw 

kind te wachten staat op de middelbare school. U twijfelt waar u 

goed aan doet. Of… 

Uw kind heeft nu al moeite om zichzelf ergens toe te zetten en u maakt zich zorgen hoe dat 

straks zal gaan wanneer het veel huiswerk krijgt… Of… 

U heeft ook al een kind op de middelbare school maar u kunt nog wel wat praktische tips 

gebruiken over hoe u uw kinderen zo goed mogelijk door de middelbare schooltijd loodst… 

Kortom: Wilt u leren hoe u uw kind coacht door de middelbare schoolperiode op zo’n manier dat 

het aan het einde een zelfstandig, gemotiveerd en zelfverantwoordelijk lerend kind is?  

Dan is de oudercursus huiswerkbegeleiding & motivatie wat voor u! 

Om u te helpen bij deze coachende rol heb ik een oudercursus huiswerkbegeleiding & motivatie 

(groep 7 & 8) ontwikkeld. Op basis van jarenlange ervaring in het voortgezet onderwijs, ouder 

van 4 pubers en wetenschappelijk onderzoek zal ik u in deze cursus veel praktische informatie, 

handvatten en tips geven waarmee u direct aan de slag kunt. De cursus werd tot nu toe (door 

meer dan 275 ouders) als zeer inspirerend, leerzaam, professioneel en interessant ervaren. 

Iedereen beveelt de cursus aan anderen aan. Onder aan deze brief een greep uit de reacties van 

cursisten. 

 

Ik ben heel blij dat De Paradijsvogel, de school van uw zoon/dochter, mij net als voorgaande 

jaren weer in de gelegenheid stelt u deze cursus te aan te bieden. Deze onlinecursus zal 4 

avonden van 1,5 à 2 uur beslaan. De standaardprijs van de cursus is €97,-.  

Ouders van De Paradijsvogel krijgen nu éénmalig een korting van €10,-. Deze korting zal 

verwerkt worden wanneer u het woord: ‘school21’ invoert onder de knop ‘coupon-code’.  

Om het mogelijk te maken dat ook mensen met een kleinere portemonnee deel kunnen nemen, 

mag u ook minder betalen met een minimum van €60,-. In dat geval graag even een mailtje naar 

mij: info@vaardigeouders.nl .  

Let op: de uiterste inschrijvingsdatum (en de eerste cursusavond) is maandag 17 mei. 

Benieuwd wat de cursus u te bieden heeft? 

Actie 

Ingekomen post 

mailto:info@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl
mailto:info@vaardigeouders.nl
https://www.vaardigeouders.nl/


Voor meer informatie of voor direct inschrijven gaat u naar de website: www.vaardigeouders.nl 

Graag tot ziens bij de oudercursus! 

Vriendelijke groeten, 

Mariken Schaaff 

 

 

Reacties van cursisten: 

“Goed toepasbaar in de praktijk, goede praktijkvoorbeelden, veel nuttige tips. Het maakt je zelf 

zekerder in de begeleiding van het kind op de middelbare school” 

“Héél, héél nuttig! Ik heb echt aan je lippen gehangen! Het gaf mij inzicht in hoe ik wat meer los 

kan laten en intrinsieke motivatie kan stimuleren. Het was geen moment saai.” 

“Het was leerzaam en fijn om ervaringen van andere ouders te horen.” 

“Ik raad de cursus aan omdat ik denk dat veel mensen ‘struggle’ hebben m.b.t. het onderwerp” 

“Het was inzichtelijk, herkenbaar en nuttig. Het gaf goede handvatten voor hoe de begeleiding 

(beter/effectiever) op te pakken.” 

https://www.vaardigeouders.nl/oudercursus-huiswerkbegeleiding-en-motivatie-groep-7-8/

