
 

Nieuwsbrief donderdag 15 april 2021        
 

 

 

 

T/m donderdag 22 april:    Oudergesprekken groep 1 t/m 7 

Dinsdag 20 april:     Fietsexamen groepen 7 

Dinsdag 20 en woensdag 21 april:   Centrale Eindtoets groep 8 

Vrijdag 23 april:     Koningsspelen (normale schooltijden) 

Maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei:  Meivakantie 

Donderdag 13 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 

 

 

Juf Karin (3B) heeft vandaag afscheid genomen van de kinderen in haar groep. Het was gezellig 

om er weer even te kunnen zijn!  

Karin wil iedereen bedanken voor de fijne samenwerking en het vertrouwen dat zij kreeg 

gedurende alle jaren dat zij bij ons op school werkte. Tevens bedankt zij iedereen voor alle lieve 

en leuke berichten die zij de afgelopen tijd heeft mogen ontvangen.  

Nu is de tijd gekomen om te gaan genieten van alle dingen waar ze zo van houdt en daar wensen 

wij haar veel plezier mee!  

 

Positief geteste leerling 

Afgelopen woensdag, 14 april, hebben wij vernomen dat in groep 8C een leerling positief is getest 

op corona. Op advies van de GGD is besloten dat deze kinderen de resterende dagen van deze 

week thuis moeten blijven. Zij zijn vanaf maandag 19 april a.s. weer welkom op school, mits zij 

klachtenvrij zijn of een negatieve testuitslag hebben. De ouders van deze groep zijn hierover 

reeds door ons geїnformeerd. In alle overige groepen zijn op dit moment geen positief geteste 

leerlingen bij ons bekend. 

Koningsspelen 

Vrijdag 23 april a.s. doen wij met alle kinderen van De Paradijsvogel mee aan de 

Koningsspelen. We gaan er een gezellige en sportieve dag van maken, binnen de 

mogelijkheden die we hebben. 

Wat gaan we doen deze dag? 

Deze dag zal in het teken staan van diverse dans-, sport- en spelactiviteiten in de school. 

Helaas kunnen we dit jaar helaas Koningsdag niet gezamenlijk starten.  

De kinderen zullen daarom de dag starten in hun eigen klas met het zingen van het speciaal voor 

Koningsdag gemaakte lied van Kinderen voor Kinderen: ‘Zij-aan-Zij’.  

Belangrijke informatie voor deze dag! 

Kleding 

• Het is belangrijk dat de kinderen deze dag makkelijk zittende kleding dragen.  

• De kinderen mogen deze dag verkleed in de Nederlandse kleuren (oranje, rood, wit en blauw) 

naar school komen. 

• Voor groep 3 t/m 8 zijn gymschoenen verplicht! Elk kind neemt zijn/haar gymschoenen mee. 

Belangrijke data 

Actuele informatie 

 

ie  

 

Personele informatie 

https://www.koningsspelen.nl/inspiratie/zing-en-dans/
http://www.facebook.com/groups/279606162071312/


Tussendoortje 

Een tussendoortje voor deze dag is niet nodig. Alleen een dopper/bidon met drinken. 

Alle kinderen krijgen deze dag van de Oudercommissie een heerlijk stuk fruit aangeboden. 

Lunch 

De kinderen nemen voor deze dag zelf een lunch mee. En een dopper/bidon met drinken. 

Dagindeling 

We houden voor deze dag de ‘normale’ schooltijden aan. 

De Eksterhof start om 8.15 uur in de klas en is om 14.30 uur vrij. 

De Weidevogellaan start om 8.30 uur in de klas en is om 14.45 uur vrij. 

 

 

Wellicht heeft u vernomen dat er momenteel wordt gewerkt aan 

het NPO; het nationaal onderwijs programma.  

Dit programma is gericht op herstel én op ontwikkeling tijdens en 

na corona. Hoe het NPO er definitief uit gaat zien is op dit 

moment nog niet bekend helaas. Zowel de inhoud van het plan als 

het budget dat hiervoor beschikbaar komt, is nog onduidelijk.  

We verwachten dat we uiterlijk in juni de ‘menukaart’ zullen 

ontvangen. In deze menukaart verwachten we te kunnen zien uit welke opties elke school kan 

kiezen om vorm te geven aan het NPO. Samen met het team en de MR zullen we bespreken wat 

het effect is van de verschillende interventies en waar wij bij ons op school de komende 2 jaar 

mee aan de slag willen gaan om ons onderwijs zo optimaal mogelijk te kunnen (blijven) 

verzorgen. We zullen u uiteraard op de hoogte houden over onze plannen omtrent de uitvoering 

van het NPO. 

 

 

Roparun 

Beste ouder(s),  

Graag breng ik de Roparun onder uw aandacht. Ook dit jaar doe ik weer met 

team Bollenstreek mee aan de estafetteloop van de Roparun en lopen en 

fietsen wij 500 km van Parijs naar Rotterdam. Wij lopen dan non-stop, dus 

ook ’s nachts, door. Hierbij halen wij geld op om mensen met kanker te 

ondersteunen.  

Dit jaar organiseren wij een virtuele kinderloop en we hopen dat u en uw zoon en/of dochter mee 

wilt lopen.  

Ren of wandel tussen 17 april en 2 mei een afstand van 1 km, 2,5 km of 5 km en bepaal je eigen 

route. Schrijft u zich in? De kosten zijn €7,-  en daarmee steunt u dus ook meteen het goede 

doel. U verdient in elk geval een mooie medaille die we naar u toe sturen. Wellicht willen 

vriendinnetjes/vriendjes, opa’s en oma’s, ooms en tantes ook meelopen. Natuurlijk mogen zij zich 

ook inschrijven!  

Loopt u mee en vindt u het leuk om te delen, zet dan een leuk bericht op onze facebookpagina 

met #wijhollenmetteambollen 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=182293483709043&id=100057851763543&sfnsn=

mo 

Alvast hartelijk dank voor uw steun! Met sportieve groet, Wim Diesveld (conciërge op onze school 

 

Swim Academy Clinic bij Blue Marlins 

Mijn naam is Kayleigh van Egmond. Ik zit in het derde leerjaar van de MBO-opleiding Sport en 

Bewegen. Om in de vierde mijn diploma te kunnen halen moet ik verschillende examens 

afleggen. Voor een van die examens organiseer ik een Swim Academy clinic bij Blue Marlins (Den 

Haag). Bij de Swim Academy laten wij kinderen op een leuke manier kennis maken met 

wedstrijdzwemmen. Tijdens de clinic behandelen wij diverse wedstrijdslagen en sluiten wij af met 

een wedstrijdje. 

Als uw zoon of dochter interesse heeft om na het C diploma verder te gaan met 

wedstrijdzwemmen, is dit een leuke clinic om te volgen. Tijdens deze clinic kunt uw kind erachter 

komen of het wedstrijdzwemmen bij hem/haar past. Daarnaast is de clinic geheel gratis. 

Als uw zoon of dochter niet alleen wilt/durft mag hij/zij ook een broertje, zusje, neefje, nichtje, 

vriendje of vriendinnetje meenemen. Wel moet iedereen minimaal in het bezit zijn van een B 

diploma. Ook moeten zij beide apart aangemeld worden.  

De clinic zal plaatsvinden op woensdag 12 en 19 mei 2021 van 18:00 tot 19:00 uur in het 

Hofbad, Ypenburgse Boslaan 30, 2496 ZA, Den Haag. U kunt uw zoon of dochter inschrijven via 

Ingekomen post 

Nationaal plan onderwijs 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=182293483709043&id=100057851763543&sfnsn=mo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=182293483709043&id=100057851763543&sfnsn=mo
https://www.bing.com/local?lid=YN8000x14807832144158914587&id=YN8000x14807832144158914587&q=Het+Hofbad&name=Het+Hofbad&cp=52.052860260009766%7e4.382780075073242&ppois=52.052860260009766_4.382780075073242_Het+Hofbad


de volgende link: go.blue-marlins.nl/clinics. Indien de clinic niet doorgaat in verband met Corona, 

sturen wij u een bericht met meer informatie en nieuwe datums. 

Bij vragen kunt u een mail sturen naar info@blue-marlins.nl of een WhatsApp naar 0625186308 

(niet telefonisch bereikbaar). Ik zie jullie graag op woensdag 12 of 19 mei 2021! 

Met vriendelijke groet,  Kayleigh van Egmond 

https://www.blue-marlins.nl/the-academy/programmainformatie/swimacademy-clinics/
mailto:info@blue-marlins.com

