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Vrijdag 16 juli:    Laatste schooldag; start zomervakantie 

EH: 12.00 uur vrij / WL: 12.15 uur vrij 

Maandag 30 augustus:   Eerste schooldag schooljaar 2021-2022 

 

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. 

 

       
 

Wijziging leerkrachten groep 3A en 3B 

Toch nog een wijziging in onze formatie omdat Farah onlangs aangaf toch op een andere school 

te zullen gaan werken. Door het meedenken van een aantal leerkrachten is dit probleem snel 

opgelost. De ouders van groep 3A en 3B van komend schooljaar zijn inmiddels op de hoogte van 

deze wijziging. 

 

 

Afronden schooljaar 

Na een heerlijke dag onlangs met groep 1/2, vandaag in Drievliet met groep 3 t/m 7 en de 

musicalavonden van de groepen 8 sluiten we een bijzonder schooljaar af.  

Het verlies van meester Leendert al vroeg in het schooljaar, een 2de volledige schoolsluiting vlak 

voor Kerst, wederom thuisonderwijs en noodopvang, gelukkig vóór de voorjaarsvakantie weer 

open en de draad zo goed en kwaad als maar kon weer oppakken; er is een groot beroep gedaan 

op de veerkracht van kinderen, ouders en leerkrachten.  

Een soms zeer onrustige tijd voor iedereen die betrokken is bij onze school: door positief geteste 

leerlingen, ouders en/of leerkrachten, kinderen en leerkrachten met verkoudheidsklachten, thuis 

moeten blijven en soms zelfs als gezin of als klas in quarantaine.   

U heeft thuis en wij hebben op school de kinderen zo goed mogelijk willen begeleiden in deze 

vreemde schoolperiode. Nu we elkaar zo weinig fysiek konden ontmoeten was het belangrijk om 

met elkaar in contact te blijven over de ontwikkeling van uw kind. We denken dat het ons gelukt 

is om u, naast de nieuwsbrieven, berichten in de App op de hoogte te houden van hetgeen in de 

klas gebeurde. Hoe komend schooljaar eruit zal zien, weten we nog niet. Wat we wel weten is dat 

wij er weer alles aan gaan doen om er een prettig jaar van te maken. 

Wij wensen iedereen een heel prettige zomer en hopelijk tot ziens in het nieuwe schooljaar!  

 

Voortgang maatregelen en richtlijnen 

In de zomervakantie zullen alle scholen in Nederland nader worden geïnformeerd over de 

richtlijnen m.b.t. het openen van de scholen na de zomervakantie. Wij zullen u dan ook in de 

laatste schoolweek op de hoogte brengen van de nieuwe afspraken die zullen gaan gelden. 

We denken o.a. al na over de kennismaking met de leerkracht en de informatieoverdracht m.b.t. 

het leerjaar. Ondanks dat er nu nog veel onduidelijk is, zullen wij ons blijven inzetten om u zo 

goed mogelijk en tijdig te blijven informeren. 

 

Belangrijke data 

Actuele informatie 

 

ie  

 

Personele informatie 

https://www.basisschooldeparadijsvogel.nl/voor-ouders/agenda
http://www.facebook.com/groups/279606162071312/


Tevredenheidsonderzoek leerlingen en ouders  

Enige tijd geleden namen wij bij de kinderen van groep 6, 7 en 8 een vragenlijst af m.b.t. hun 

tevredenheid over de school. De uitslag kunt u nalezen op de site van Scholen op de kaart. De 

kinderen geven zelf aan behoorlijk tevreden te zijn. Sommige vragen zijn in de klas nog eens 

extra besproken en heeft mogelijk tot aanpassing en/of aanscherping van klassenafspraken 

geleid. 

We vragen ook u een tevredenheidsonderzoek in te vullen. Met de uitkomst kunnen wij bekijken 

welke interventies (nog) nodig (kunnen) zijn en weten wij wat u van ons en ons onderwijs vindt. 

Wij hopen dat u de komende dagen doch uiterlijk 31 juli a.s. in de gelegenheid bent om 5 

minuten vrij te maken om de vragen te beantwoorden. Via de volgende link komt u in de 

vragenlijst.   

 

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/den-haag/4722/rooms-katholieke-basisschool-de-paradijsvogel/tevredenheid/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=U8tAmLxXtEu4BBU7XfsB2RBZoDpNotpBk9T9010Zo-dUM1IzOFAyNUdFUFY1QjUzSDRaSU5DSEpDNi4u

