
 

Nieuwsbrief vrijdag 23 april 2021         
 

 

 

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 Maartje heeft haar werkzaamheden op donderdag in groep 6A en op vrijdag in groep 7C weer 

volledig opgepakt. Fijn dat zij weer voldoende is hersteld van Corona! 

Juf Inge (verrijking) is herstellende van een plotselinge blessure. We wensen haar een goed 

herstel en we hopen haar spoedig weer op school te mogen ontvangen. 

Juf Judith (onderwijsassistent) herstelt langzaamaan van Corona. We wensen haar veel sterkte en 

een goed herstel!  

 

Positief geteste leerling 

Afgelopen week hebben wij vernomen dat in groep 8C een tweede leerling positief is getest op 

corona. Op advies van de GGD en na overleg met het bestuur van Lucas Onderwijs is besloten de 

gehele periode van 10 dagen quarantaine aan te houden. Zo hopen wij verdere besmetting in 

deze groep te beperken.  

Tevens is in groep 5C een leerling positief getest op Corona. Omdat hier sprake was van een 

asymptomatische besmetting hoefde geen rekening te worden gehouden met het aantal dagen 

waarin de overige leerlingen besmet konden raken. De groep kon dan ook gewoon naar school 

blijven komen. De leerling zelf is wel in thuisquarantaine gegaan.   

De ouders van beide groepen zijn hierover uiteraard door ons geїnformeerd. 

 

Mocht uw zoon en/of dochter in de komende vakantieperiode positief worden getest, dan 

vernemen wij graag van u. Dit kan via email directie@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl  

 

10 minuten gesprekken 

Onlangs heeft u contact gehad met de leerkracht(en) van uw zoon en/of dochter en bent u 

geïnformeerd over de ontwikkeling van uw kind(eren). Ook hebben de ouders van groep 3 t/m 7 

het overzicht uit het leerlingvolgsysteem met de laatste opbrengsten van ons ontvangen. U heeft 

zo zelf wellicht al een beeld gekregen van de huidige ontwikkeling van uw kind(eren). Wij hopen 

dat het contact met de leerkracht(en) u (meer) informatie heeft gegeven over de voortgang van 

uw kind(eren) en dat u heeft vernomen wat dit betekent voor het komende lesaanbod. 

 

Schoolfotograaf 

Vorige week is de schoolfotograaf langs geweest om van alle kinderen portretfoto’s te maken.  

Gisteren of vandaag heeft uw zoon/dochter een kaartje van de fotograaf mee naar huis gekregen. 

Hierop staat een foto-/bestelnummer vermeld waarmee u de foto’s van uw kind(eren) online kunt 

bestellen. U kunt de foto’s niet via school betalen.  

Voor de leerlingen waarvan nog geen portret- en/of groepsfoto is gemaakt, wordt met de 

fotograaf een nieuwe datum afgesproken waarop deze kinderen alsnog op de foto worden gezet. 

 

Koningsspelen 

Belangrijke data 

Actuele informatie 

 

ie  

 

Personele informatie 

mailto:directie@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl
http://www.facebook.com/groups/279606162071312/


Vandaag hebben wij in school meegedaan aan de Koningsspelen. Er zijn een aantal sportieve 

activiteiten met en in de klas aangeboden. De groepen 1 t/m 5 hebben een dansworkshop gehad. 

De kinderen van groep 6 t/m 8 hebben een workshop taekwondo gedaan onder leiding van een 

heuse taekwondo-docent. Na alle inspanning kwam de gezonde traktatie van de OC op een heel 

goed moment!  

 

Fietsexamen groep 7 

Op dinsdag 20 april jl. hebben bijna alle kinderen van de groepen 7 deelgenomen aan het 

fietsexamen. Alle deelnemende leerlingen zijn geslaagd. Gefeliciteerd! Heel knap gedaan.  

 

Eindtoets groep 8 

De kinderen van groep 8A en 8B hebben deze week de centrale eindtoets gemaakt. De kinderen 

uit groep 8C maken deze centrale eindtoets, in verband met de quarantaine van de afgelopen 

dagen, na de meivakantie.  

 

Incasso (vrijwillige) schoolbijdragen via WisCollect 

Vandaag hebben wij u via WisCollect twee betalingsverzoeken per kind gestuurd.  

Dit betreft één betalingsverzoek van €66,- voor de overblijfbijdrage en één betalingsverzoek van 

€15,- voor de helft van de ouderbijdrage. Wij hebben gemeend de ouderbijdrage te halveren, 

omdat er dit schooljaar minder activiteiten door de oudercommissie konden worden 

georganiseerd. 

Aangezien het de eerste keer is dat wij de schoolbijdragen via WisCollect bij u innen, kan het zijn 

dat dit vragen of onduidelijkheden bij u oproept. Indien dit het geval is, vragen wij u hiervoor een 

email o.v.v. ‘incasso’ te sturen naar reactie@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl 

 

 

VakantiepasClub meivakantie 

Met de VakantiePas kunnen kinderen in de schoolvakanties allerlei dingen doen. 

Gratis of met korting. In de korte schoolvakanties krijgen de kinderen een 

digitale nieuwsbrief. Daarin staat een link naar kortingsbonnen. Deze 

nieuwsbrief krijgen de kinderen als ze lid zijn van de VakantiepasClub. Een 

speurtocht, blindproeverij, ezels knuffelen of een vaartocht langs een molen en 

een kasteel: voor de leden van de VakantiepasClub is er van alles te doen deze 

meivakantie. Het is nog onzeker wat er wel of niet door kan gaan. Maar worden 

er dingen afgelast, dan heeft de VakantiepasClub een oplossing: een overzicht 

op de website van allerlei activiteiten om in en om het huis te doen. Is uw kind 

nog geen VakantiepasClublid, geef het dan (gratis) op via www.vakantiepas.nl 

De ZomervakantiePas komt er aan! 

Twee weken voor de zomervakantie krijgen de kinderen op school de VakantiePas. Daarin staan 

ongeveer 80 activiteiten die zij gratis of met korting kunnen doen. Dit jaar bestaat de 

VakantiePas 25 jaar. Om deze mijlpaal te vieren zijn er extra activiteiten, vrolijke acties en mooie 

prijzen die de kinderen kunnen winnen. Vraag er naar op school! 

Vakantiepret met de JVA 

Ingekomen post 
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Programma meivakantie van Jeugdwerk Ypenburg 

 

 
 

 

Meiden Voetbal Academie Selectiedag RKDEO 

 


