
 

Nieuwsbrief vrijdag 21 mei 2021         
 

 

 

 

 

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

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

Donderdag 3 juni:   Terugkomdag schoolfotograaf vanaf 13.00 uur  

Vrijdag 9 juli:    Team Studie Dag; groep 1 t/m 8 vrij 

  
 

Juf Ilona (1/2B) is helaas uit balans na alle gebeurtenissen van de afgelopen tijd. De ouders van 

de groep zijn nader geïnformeerd. Wij wensen juf Ilona alle goeds. 

Juf Inge (verrijking) herstelt momenteel van een operatie aan haar knie. Het herstel zal enige tijd 

duren. Wij wensen juf Inge eveneens alle goeds.  

Juf Judith (onderwijsassistent) maakt stappen in een terugkeer naar school. Zij ondersteunt 

momenteel in een aantal groepen en werkt dan met groepjes kinderen.  

 

Team Studie Dag 

Dinsdag 25 mei a.s. staat er een studiedag gepland. De school is dan gesloten. 

Wij zullen deze dag de opbrengst van de Cito M-toetsen op schoolniveau bespreken. Allereerst 

bespreken we dit met het gehele team en vervolgens gaan de jaargroepen die op elkaar 

aansluiten nader met elkaar in gesprek. Zo ontstaan er concrete plannen voor het lesaanbod in 

de laatste schoolweken. 
De opbrengsten zijn afgelopen maandag in de MR doorgesproken. In onze volgende nieuwsbrief 

zult u hierover nader worden geïnformeerd. 

Tevens zullen wij een eerste stap zetten in de invulling van het NPO (Nationaal Programma 

Onderwijs), waarvoor door het ministerie financiële ondersteuning beschikbaar wordt gesteld. 

Binnen de kaders van het zgn. keuzemenu zullen we uiteindelijk besluiten waar wij het (nog vast 

te stellen) bedrag de komende 2 jaar aan willen gaan besteden. Hier leest u meer over het NPO 

en het kader waarbinnen wij ons mogen bewegen. 

 

Verrijking 

Helaas kwam door het (tijdelijk) wegvallen van juf Inge het aanbod voor de kinderen van de 

verrijkingsgroep stil te liggen.  

We hebben daarom gekeken naar een passend alternatief. Door een prettige samenwerking met 

Het Talenthuis zijn we uitgekomen op een programmeer- en roboticaprogramma. Gisteren is 

groep 7 gestart en binnenkort zullen ook groep 3 t/m 6 van start gaan. 

De kinderen van groep 1/2 die deelnemen aan de verrijkingsgroep zijn onlangs met juf Lianne 

gestart.   

 

Schoolfotograaf 

Donderdag 3 juni a.s. vanaf 13.00 uur staat een terugkommoment van de fotograaf gepland. 

De fotograaf zal op beide locaties langskomen om een foto te maken van de kinderen die bij het 

eerdere bezoek van de fotograaf afwezig waren.  

 

Belangrijke data 

Actuele informatie 

 

ie  

 

Personele informatie 

https://www.nponderwijs.nl/over-het-nationaal-programma-onderwijs
http://www.facebook.com/groups/279606162071312/


Uitslag centrale eindtoets groep 8 

De uitslag van de centrale eindtoets laat nog even op zich wachten. Het College voor toetsen en 

examens laat weten dat het afstemmen van de berekening meer tijd in beslag neemt.  

 

Incasso (vrijwillige) schoolbijdragen via WisCollect 

Voor de meivakantie heeft u via WisCollect betalingsverzoeken ontvangen voor een bedrag van 

€66,- voor de overblijfbijdrage en een betalingsverzoek van €15,- voor de ouderbijdrage. Het 

betalingsverzoek wordt per kind verzonden. 

Wij zijn ervan op de hoogte dat aan ouders vanuit WisCollect dubbele betalingsverzoeken en/of 

betalingsherinneringen zijn gestuurd, alsmede dat er ouders zijn benaderd door wie deze 

bedragen reeds zijn voldaan. Kortom, het gebruik van WisCollect loopt nog niet geheel volgens 

plan helaas. We proberen dit momenteel op te lossen. 

 

 

Herinnering: 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 nog tot 30 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. 

 

 
Beste ouders van bijna-brugklassers,  

Voor uw zoon of dochter is het bijna zover, de stap naar het voortgezet onderwijs staat voor de 

deur!  

Indigo Preventie organiseert speciaal voor ouders van leerlingen uit groep 8 een interactieve 

online ouderavond op:  

• maandag 14 juni 2021 19:30-21:00  

• donderdag 17 juni 2021 09:30-11:00  

• dinsdag 22 juni 2021 09:30-11:00  

Samen met u gaan we graag in op relevante onderwerpen als het puberbrein, verleidingen als 

gamen, social media, alcohol en roken en hoe hierover in gesprek te gaan. Vragen als ‘Heb ik nog 

invloed op mijn kind?’, ‘Hoeveel tijd achter een beeldscherm per dag is gezond?’, ‘Wanneer ga ik 

het gesprek aan over alcohol en roken’ komen aan bod. Daarnaast heeft u de mogelijkheid zelf 

vragen te stellen.  

Benieuwd? Schrijf u dan nu in geef uw voorkeur aan voor datum.  

Praktisch zaken:  

• De ouderavond kan via computer, tablet of smartphone vanuit huis bijgewoond worden.  

• Aanmelden kan door vóór donderdag 10 juni te mailen naar: l.kuijt@indigohaaglanden.nl  

Geef hierin aan met welk emailadres u wenst deel te nemen;  

• De ouderavond middel ZOOM gegeven, waarvoor u per mail een inloginstructie ontvangt;  

• De online ouderavond wordt bekostigd door gemeente en is voor ouders en school kosteloos;  

• Er kunnen maximaal 20 (koppels) ouders deelnemen, van wie de kinderen allemaal in groep 

8 zitten. Er zijn beperkt plaatsen vrij, dus meld u snel aan! Mocht de vraag te groot zijn, dan 

wordt een extra bijeenkomst gepland.  

Heeft u vragen over deze online ouderavond? Neem dan gerust met mij contact op!  

Met vriendelijke groet, Laura Kuijt Preventiedeskundige, POH GGZ  

Aanwezig van maandag t/m donderdag  

Indigo Preventie Lijnbaan 4, 2512VA, Den Haag  

M 06 12751871  

E l.kuijt@indigohaaglanden.nl 

 

Ingekomen post 

mailto:info@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl
mailto:l.kuijt@indigohaaglanden.nl


Dance Studios Ypenburg 

 

 


