
 
Nieuwsbrief woensdag 7 juli 2021 

 

 

 

 

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

Maandag 12 en dinsdag 13 juli:  Kennismaken nieuwe leerkracht 

Donderdag 15 juli:    Schoolreisje groep 3 t/m 7 

Vrijdag 16 juli:    Laatste schooldag; start zomervakantie 

EH: 12.00 uur vrij / WL: 12.15 uur vrij 

       
 

Formatie 

Wij mogen een aantal nieuwe collega's verwelkomen die komend schooljaar ons team komen 

versterken. 
Juf Michèle zal in leerjaar 7 aan de slag gaan. Michèle heeft een zeer ruime onderwijservaring, zij 

verlaat haar huidige school omdat ze zin heeft in een nieuwe uitdaging. 
Meester Peter zal in leerjaar 4 aan de slag gaan. Peter heeft een ruime onderwijservaring en 

zocht een nieuwe werkplek die dichter in de buurt is dan zijn huidige school.  

Juf Farah zal in leerjaar 3 aan de slag gaan. Farah zocht na enige jaren onderwijservaring te 

hebben opgedaan een nieuwe uitdaging op een reguliere basisschool.   

Meester Remco blijft in leerjaar 1-2. Hij had het zo naar zijn zin na het invallen in de groep van 

juf Ilona dat we de samenwerking beiden voort wilden zetten. 

Juf Helga zal in leerjaar 4 aan de slag gaan. Helga zal bij ons op school haar zij-instroomtraject 

afronden en haar ervaring in het reguliere basisonderwijs verder uitbreiden.  

Wij wensen alle nieuwe collega's heel veel plezier bij ons op school! 

 
De leerkrachtverdeling in schooljaar 2021-2022 is als volgt: 

Groep 1-2: 

A: Meester Remco en juf Sabine 

B: Juf Ilona 

C: Juf Naomi 

D: Juf Franny en juf Suzanne 

E: Juf Brigitte en juf Suzanne 

F: Juf Lianne en juf Suzanne 

 

Groep 3: 

A: Juf Farah en juf Karin 

B: Juf Elles en juf Carola  

C: Juf Mirjam en juf Esther 
 

Groep 4: 

A: Juf Daniëlle en juf Tosca  

B: Meester Peter  

C: Juf Cobie, juf Mariëlle en juf Helga 

 

Groep 5: 

A: Juf Gaby en juf Eva 

B: Juf Jacqueline en juf Leoni 
 

Belangrijke data 

Personele informatie 

http://www.facebook.com/groups/279606162071312/


Groep 6: 

A: Juf Petra en juf Mirjam  

B: Juf Annemieke en juf Vivienne 

C: Juf Nina  
 

Groep 7: 

A: Juf Nathalie en juf Maartje 

B: Juf Michèle 

C: Meester Raymond en juf Eva 
 

Groep 8: 

A: Juf Saskia 

B: Juf Helma 

C: Juf Manon 

 
Overige teamleden: 

Juf Monique, juf Ingrid en juf Bianca zijn in dit overzicht niet aan een groep gekoppeld. Zij zullen 

voor andere onderwijsondersteunende taken worden ingezet.  

Juf Inge zet de verrijkingsgroep voort. 

Juf Toos blijft individuele leerlingen en groepjes leerlingen begeleiden.  

Juf Judith en juf Tosca zullen ondersteunende schooltaken blijven verzorgen. 

Meester Jeroen en juf Isolde blijven de gymlessen verzorgen. 

Juf Helma blijft de administratie verzorgen en meester Wim de facilitaire zaken. 

Juf Wieteke, juf Jessica en juf Saskia zetten de interne begeleiding voort. 

Meester Joost en juf Nieke blijven de directietaken vervullen.  

 

Verdelen groep 1-2E 

Aangezien er niet met 7 maar met 6 groepen 1-2 wordt gestart na de zomervakantie. Zal er één 

groep moeten worden verdeeld over de overige groepen. Er is besloten om groep 1-2E te 

verdelen over de overige groepen 1-2. De ouders van deze groep zijn hierover onlangs op de 

hoogte gebracht.  

 

Groepen 2 naar groep 3 

De kinderen van groep 2 zullen maandag 12 juli a.s. kennis gaan maken met de leerkracht en 

de nieuwe klasgenoten in groep 3 in het gebouw aan de Weidevogellaan. De kinderen van groep 

2 worden om 8.15 uur door een aantal leerkrachten van de EH naar de WL begeleid. Om 9.45 uur 

brengen de leerkrachten de kinderen weer terug naar de EH. 

De ouders van groep 2 ontvangen vandaag van ons de indeling van groep 3.  

 

Kennismakingsmoment groep 4 t/m 8 

Op maandag 12 of dinsdag 13 juli a.s. maakt uw zoon en/of dochter kennis met de nieuwe 

leerkracht en met eventuele nieuwe klasgenoten.  

De leerkrachten zullen de klas bezoeken die zij komend jaar zullen hebben. De kinderen blijven in 

hun huidige lokaal zitten. Het nieuwe schooljaar starten zij in het lokaal van de nieuwe jaargroep.  

Op de begane grond blijven groep 3A, 3B en de groepen 8 gehuisvest.  

Op de 1ste etage zullen weer groep 3C, 5A, 5B, 6A, 6B, 6C, 7A en 7B te vinden. Groep 7C blijft 

ook de 1ste etage, maar dan in het voorgebouw.  

Op de 2de etage zijn komend schooljaar weer alle groepen 4 te vinden.  

 

Studiedagen en vakantiedagen schooljaar 2021-2022 

De studiedagen en vakantiedagen voor komend schooljaar zijn op de site geplaats. Via deze link 

kunt u deze dagen nalezen 

 

 

IJsjes van de OC! 

Alle kinderen krijgen ook dit jaar weer een ijsje van de OC! Dank jullie wel voor deze fijne 

traktatie! 

Op dinsdag 13 juli a.s. krijgen de kinderen van groep 1-2 ’s middags een ijsje op het 

schoolplein aan de EH. De ijscoman rijdt daarna door naar de WL en daar krijgen de kinderen van 

groep 3 t/m 7 ook een ijsje. Voor kinderen met een allergie zal er een ‘Ola raket- of perenijsje’ 

zijn. 

Actuele informatie 

 

ie  

 

https://www.basisschooldeparadijsvogel.nl/voor-ouders/agenda


Rapport 2 

Op woensdag 14 juli a.s. ontvangen de kinderen van groep 3 t/m 7 het 2de rapport. Zorgt u 

ervoor dat de rapporthoes wordt ingeleverd bij de leerkracht, dan kan rapport 2 er in gevoegd 

worden. Wilt/moet u een nieuwe rapporthoes aanschaffen, dan kan dit voor €3,- bij de 

administratie. Geeft u uw kind geld mee, dan kan hij/zij de nieuwe hoes ophalen bij de 

administratie. 

 

Drievliet! 

Op donderdag 15 juli a.s. gaan de kinderen van groep 3 t/m 7 naar Drievliet.  

Alle groepen starten om 8.30 uur in de eigen klas en zullen vanuit school vertrekken naar 

Drievliet. 

Groep 3 t/m 6 zal door ouders worden vervoerd en begeleid in het park. Hiervoor zijn ouders 

reeds benaderd en is in alle hulp voorzien. Hartelijk dank voor de vele hulp die is aangeboden! 

Om 15.00 uur vertrekt elke groep uit Drievliet. De kinderen worden weer naar school 

teruggebracht. Wij lichten de BSO’s in over de eindtijd van deze dag. 

 

Groep 7 zal o.b.v. een aantal leerkrachten op de fiets naar Drievliet gaan. Zij mogen na afloop 

zelf naar huis als ouders hiervoor akkoord geven. Bent u hiermee akkoord, dan stuurt u een email 

naar de leerkracht o.v.v. ‘akkoord’ en de naam van uw kind. Voor het emailadres van de 

leerkracht verwijzen wij naar groep 7A, groep 7B of groep 7C. 

 

School T-shirt 

Graag zien wij op donderdag 15 juli a.s. alle kinderen van groep 3 t/m 7 in het school T-shirt op 

school komen. Heeft uw kind nog geen school T-shirt, dan kunt u dit voor €10,- bij de 

administratie kopen.  

U kunt uw kind geld meegeven en wij zullen hem/haar graag een passend T-shirt geven.  

U kunt ook zelf op de WL in de aula een T-shirt kopen op alle schooldagen tussen 8.45 en 11.45 

uur. Er kan op school met pin worden betaald. 

Vrijdag 16 juli: alles aan de kant! 

Op vrijdag 16 juli a.s. staat alles in het teken van opruimen, schoonmaken en klaar maken voor 

de grote zomerschoonmaak. De tafels, stoelen en kasten worden allemaal op de gang of naar één 

kant van het lokaal geschoven, zodat de vloer goed in de was kan worden gezet.  

Naast het rapport zullen de meeste schoolspullen op woensdag 14 juli a.s. aan de kinderen 

worden meegegeven. De zomervakantie start aan de EH om 12.00 uur en aan de WL om 12.15 

uur. Kinderen die deze ochtend niet aanwezig zijn, moeten in de schoolApp worden afgemeld.  

 

Betalingsherinnering schoolbijdrage en overblijf 

Wij brengen nogmaals de betaling voor de (vrijwillige) bijdrage voor de schoolbijdrage en de 

overblijf onder uw aandacht. Wij zien in onze administratie dat dit helaas (nog) niet door alle 

ouders is voldaan. Wij hopen dat de bedragen aan ons over wilt maken. De school ontvangt geen 

vergoeding van de overheid voor het uitbetalen van overblijfkrachten en/of het organiseren van 

feestelijke activiteiten. De kosten die wij maken worden van uw bijdragen betaald. 

Het zou ons daarom erg helpen als u de betaling van dit schooljaar voor ons nog in orde maakt. U 

heeft een mail ontvangen van Wiscollect om de bijdrage te voldoen.  

 

Beste ouders, 

Naar aanleiding van de vacature voor de oudergeleding van de MR, hebben drie enthousiaste 

ouders een reactie naar de MR gestuurd. Vanwege de aankomende zomervakantie zullen er aan 

het begin van het nieuwe schooljaar verkiezingen worden gehouden. Na de zomervakantie volgt 

hierover nadere informatie in een MR verkiezingsbrief. 

 

Via deze weg willen we vanuit de MR graag Jeroen Koffijberg bedanken voor zijn jarenlange inzet 

als secretaris van de MR. 

We wensen jullie allen een fijne zomervakantie. 

Hartelijke groet, namens de gehele MR, Christa Timmermans (Voorzitter MR) 

 

De Oudercommissie ondersteunt de school bij het organiseren van allerlei activiteiten. Denk 

bijvoorbeeld aan Kinderboekenweek, Sinterklaas, Koningsspelen en sportdag. Vind je het leuk om 

achter de schermen mee te denken en bij te dragen aan deze activiteiten? Kom dan bij de 

Oudercommissie! 

Nieuws van de MR 

Nieuws van de OC 

https://www.basisschooldeparadijsvogel.nl/groep-7a
https://www.basisschooldeparadijsvogel.nl/groep-7b
https://www.basisschooldeparadijsvogel.nl/groep-7c


Voor het nieuwe schooljaar zijn we op zoek naar nieuwe mensen.  

Stuur een mailtje naar oc@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl. Wij nemen contact met je op.  

 

 

Er is geen inkomende post deze keer. 

Ingekomen post 

mailto:oc@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl

