
 

Nieuwsbrief dinsdag 15 juni 2021         
 

 

 

Vrijdag 18 juni:    Sportdag groepen 7 en 8 

Dinsdag 22 t/m vrijdag 25 juni:  Inschrijven oudergesprek  

Vrijdag 25 juni:    Sportdag groepen 5 en 6 

Maandag 28 juni t/m dinsdag 13 juli:  10 Minuten gesprekken (telefonisch of digitaal) 

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

  
 

Afscheid collega’s 

Helaas namen en nemen wij van een aantal collega’s afscheid!  

Zo overleed onze fijne collega meester Leendert in oktober jl. En geniet juf Karin (3B) inmiddels 

van haar pensioen.  

Juf Annemiek O (3A, 5C, 8B) en Juf Joanna (5A) en Juf Laura (7B) hebben komend schooljaar 

een nieuwe baan op een andere basisschool dichter bij huis.  

Wij wensen hen natuurlijk veel plezier op hun nieuwe school, maar we vinden het erg jammer dat 

ze ons verlaten! 

 

Door het vertrek van eerder genoemde collega’s zij wij naarstig op zoek 

naar nieuwe leerkrachten die ons prettige team komen versterken.  

In de bijlage delen wij onze oproep voor nieuwe collega’s graag met u. 

Misschien kent u nog iemand die op zoek is naar een nieuwe uitdaging 

of een andere leuke werkplek zoekt. Deelt u de oproep gerust in uw 

netwerk! 

De formatie voor komend schooljaar is dan ook nog niet gereed. Er zijn een aantal vacatures 

ontstaan die we spoedig hopen in te vullen. Dan kunnen we de kinderen en u laten weten welke 

leerkracht in welke klas zal staan in schooljaar 2021/2022. 

 

Gezellig samen buiten spelen 

Het gemengd buitenspelen geeft weer een nieuwe dynamiek en de groepen moeten weer aan 

elkaar wennen. In de ene jaargroep pakten ze eenvoudig het gezellig samen buitenspelen weer 

op, in een andere jaargroep kostte dit (veel) meer moeite.  

Met name tijdens het overblijven worden afspraken en regels door de kinderen vergeten. De 

reactie als kinderen vervolgens aangesproken worden op hun gedrag kan vervelend zijn en soms 

zelfs brutaal.  

Er wordt daarom in de klassen weer meer aandacht besteed aan respectvol met elkaar omgaan. 

Of je nu door je eigen leerkracht of door iemand anders wordt aangesproken, je reageert op een 

normale manier en spreekt op een normale toon met elkaar.  

Leerlingvolgsysteem en oudergesprek 

Zo richting het einde van het schooljaar nemen wij in groep 3 t/m 7 de Cito E (eind)-toetsen weer 

af. De periode tussen de M-(midden)en de E-toetsen is korter dan voorgaande jaren. Hierdoor zal 

de groei van een kind lager uit kunnen vallen dan voorheen.   

Volgende week ontvangt u het toetsoverzicht uit ons leerlingvolgsysteem. Zo kunt u zelf de 

ontwikkeling van uw zoon en/of dochter goed blijven volgen.  

In het laatste digitale oudergesprek van dit schooljaar, waar u zich via de SchoolApp voor kunt 
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inschrijven vanaf dinsdag 22 juni (vanaf 12.00 uur) t/m vrijdag 25 juni (12.00 uur), kan het 

toetsoverzicht ter sprake komen. 

Elke leerkracht heeft ook deze keer verschillende dagen en tijden voor u klaargezet waarop u zich 

kunt inschrijven. Noteert u de dag en de tijd waarop u zich inschrijft direct in uw agenda 

alstublieft. De digitale 10-minutengesprekken staan gepland van maandag 28 juni t/m dinsdag 13 

juli a.s. 

De leerkracht zal op dezelfde wijze als voorgaande keren telefonisch of via Teams met u in 

contact treden. 

Schoolreisjes en excursies 

Wij moeten ons nog immer houden aan de protocollen zoals die voor het basisonderwijs gelden. 

Dat én de omvang van onze school (24 groepen) maakt dat niet alles mogelijk is v.w.b. 

schoolreisjes en excursies.  

Zo zijn excursies alleen mogelijk als er vervoer vanuit de aanbieder is geregeld of als de excursie 

ook op school kan plaatsvinden. Omdat de groepen binnen nog niet gemengd mogen worden, kan 

een excursie alleen per groep plaatsvinden.  

Voor groep 1/2 zal er dit schooljaar op 30 juni a.s. een gezellige dag op school worden 

georganiseerd. Deze jaargroep gaat niet op schoolreisje. Over de exacte invulling van de dag 

ontvangen de ouders van groep 1/2 nog nadere informatie van ons. 

Voor groep 3 t/m 7 is nog niets besloten. We bekijken momenteel wat er in deze regio nog 

mogelijk is. We zullen u hierover zo snel mogelijk berichten. 

NB: Als dit schooljaar een schoolreisje nog mogelijk is, zal aan ouders een bijdrage moeten 

worden gevraagd. Dit schooljaar is een bijdrage gevraagd voor de overblijf en een deel van de 

schoolbijdrage. Voor het schoolreisje is daarom nog geen budget beschikbaar.  

Sportdag!  

Voor alle groepen zal op diverse data een sportdag worden georganiseerd. Deze sportdagen 

zullen worden begeleid door de gymdocenten met ondersteuning van de leerkrachten. Wij hebben 

dan ook voor deze sportdagen geen hulp van ouders nodig. De kinderen krijgen van de 

Oudercommissie een heerlijke versnapering aangeboden voor deze dag. Wanneer de 

weersvoorspelling het niet toe laat om buiten te sporten, dan hebben de kinderen per klas een 

sportles in de gymzaal. Er is dit schooljaar helaas geen vervangende datum voor de sportdag 

meer mogelijk. 

Hieronder kunt u lezen wanneer de sportdag van uw zoon/dochter gepland staat: 

Groep 1-2: Sportdag op vrijdag 18 juni a.s. o.l.v. meester Jeroen 

Groep 3-4: Sportdag op woensdag 7 juli a.s. o.l.v. meester Jeroen 

Groep 5-6: Sportdag op vrijdag 25 juni a.s. o.l.v. juf Isolde 

Groep 7-8: Sportdag op vrijdag 18 juni a.s. o.l.v. juf Isolde 

Verlof aanvragen 

Het kan eens gebeuren dat uw kind(eren) om een andere reden dan een bezoek aan de 

dokter/tandarts e.d. niet op school aanwezig kan/kunnen zijn. U dient dan hiervoor verlof aan te 

vragen. Een dergelijke aanvraag doet u door het invullen van een verlofformulier en deze dient u 

tijdig in te dienen bij de directie. Na ontvangst van de ingediende verlofaanvraag, zal deze door 

de directie worden beoordeeld op grond van de wettelijke bepalingen uit de Leerplichtwet. U 

ontvangt het beoordeelde verlofformulier ondertekend van ons retour. 

Klikt u hier voor alle informatie m.b.t. verlofaanvragen in het basisonderwijs. Een verlofformulier 

kunt u opvragen bij de administratie. 

NB: Een dergelijke aanvraag voor vrijstelling van een of meerdere schooldag(en), kunt u niet in 

de SchoolApp aangeven.   

Onderwijskundige ontwikkelingen 

Chromebook: Na de zomervakantie zullen de laatste tablets van Snappet worden vervangen door 

Chromebooks. Dat betekent dat de kinderen in groep 4 en 5, net als nu de kinderen van groep 6, 

7 en 8, de leerstof zullen gaan verwerken op een Chromebook. Het systeem van Snappet blijven 

we gebruiken op het Chromebook. 

Technisch en Begrijpend lezen: Gedurende dit schooljaar hebben de leden van de Leeswerkgroep  

verschillende methodes voor technisch- en begrijpend lezen bekeken omdat onze huidige 

methode vervangen mag worden. Nog vóór de zomervakantie wordt het besluit genomen voor 

welke methode er is gekozen en waar na de zomervakantie in groep 4 t/m 8 mee gewerkt gaat 

worden. 

Methode sociaal emotionele vaardigheden: Gedurende dit schooljaar hebben de leden van de 

werkgroep pedagogisch klimaat verschillende methodes voor sociaal emotionele vaardigheden 

onder de loep genomen. Nog voor de zomervakantie wordt besloten welke van de 2 overgebleven 

https://www.basisschooldeparadijsvogel.nl/voor-ouders/veel-gestelde-vragen


methodes het beste bij ons en onze visie past en na de zomervakantie geïmplementeerd zal 

worden.  

 

Op dit moment bestaat de Medezeggenschapsraad (MR) van De Paradijsvogel uit 3 ouders (OMR) 

en 3 leerkrachten (PMR). 

Eén van de huidige OMR-leden bereikt eind van dit schooljaar het einde van de zittingsperiode, 

waardoor hij automatisch af zal treden. Aan het einde van een zittingsperiode worden ouders 

uitgenodigd om hun interesse voor de vacature kenbaar te maken. Heeft u vragen en/of interesse 

om plaats te nemen in de MR, stuurt u dan vóór 25 juni a.s. een email naar 

mr@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl o.v.v. vacature OMR. Bij meerdere kandidaten zal er spoedig 

een verkiezing moeten worden uitgeschreven.  

 

 

Nieuws van Sport BSO Hoppershonk 

SportBSO Het Hoppershonk, gelegen in Hockeyclub Ypenburg is gericht op kinderen 

vanaf 6 jaar.   
Een unieke locatie met beschikking over meerdere sportvelden en een sportzaal. Op 

BSO De Bras worden de jongste kinderen opgevangen (groep 1/2). Wanneer 

kinderen er aan toe zijn kunnen zij doorstomen naar onze SportBSO. Bij BSO Het Hoppershonk 

ligt de nadruk op het ontwikkelen van een sportieve geest en een gezond lichaam. Kinderen 

kunnen zich inschrijven voor de sportclinics. Onze (sport)pedagogisch medewerkers verzorgen 

deze clinics zodat kinderen kunnen ‘proeven’ aan een sport. U kunt hierbij denken aan natuurlijk 

hockey, maar ook andere sporten zoals volleybal, handbal, voetbal, badminton, tennis, dans, 

boogschieten, en nog veel meer!  

Op Sport-BSO Het Hoppershonk en De Bras bieden wij opvang aan, aan kinderen van de scholen: 

De Paradijsvogel, De Bras en De Zonnestraal. Dit doen we 52 weken per jaar. Ieder kind is uniek 

en heeft zijn eigen talent(en). Het is aan ons deze te laten 

ontdekken! 

Natuurlijk is er ook een keuze voor de kinderen die even een periode iets minder sportief bezig 

willen zijn. U kunt hierbij denken aan clinics op het gebied van koken, tekenen, muziek, creatief 

met papier, schilderen ed. 

Ook hebben wij een uitgebreid (biologisch)voedingsaanbod, gericht op minder suikers, minder 

verzadigde vetten, minder zout en een betere smaakbeleving. Zo kunt u denken aan het 

aanbieden van water en kinderthee (theïnevrije thee), gezonde snacks als fruit, rauwkost, 

smoothies, groente maar ook maiswafels en natuurlijk vers gemaakte groentesoep of sandwiches. 

In de vakanties hebben we een uitgebreid aanbod met leuke uitdagende activiteiten (gemaakt 

door onze eigen vakantiewerkgroep) met als uitsmijter voor de oudere kinderen (9+) een heus 

kamp!  

Nog niet overtuigd, meer weten of een keer meedoen? U bent welkom om 

langs te komen, uw kind mag bij ons 2x gratis komen ontdekken hoe leuk 

een BSO kan zijn!  

BSO De Bras: Oeverwallaan 150, Den Haag, 06 30 98 88 32 

BSO Hoppershonk: Oeverwallaan 112, Den Haag, 06 27 90 98 31 

Charlotte van den Ancker, 06 50 58 92 83 

Nieuws van VOOR Welzijn 

 

Ingekomen post 

Nieuws van de MR 
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