
 
Nieuwsbrief vrijdag 3 september 2021 
 

 

 

 

Donderdag 9 september   informatieavond groep 1-2 

informatieavond groep 8 

 

Maandag 13 september:   informatieavond groep 5 

      informatieavond groep 7 

 

Dinsdag 14 september:   informatieavond groep 3 

      informatieavond groep 4 

      informatieavond groep 6 

 

Maandag 20 september:   Team Studie Dag; groep 1 t/m 8 vrij 

Dinsdag 21 september:   Prinsjesdag; school gesloten 

       
 

Juf Vivienne is in blijde verwachting. Wij wensen haar een goede zwangerschap toe. Haar verlof 

zal na de herfstvakantie ingaan. Wij zijn al volop bezig met het regelen van een geschikte 

vervanging. Zodra hier meer informatie over is, zullen we dit uiteraard met groep 6B delen. 

 

Wij heten Lynn Vis welkom in groep 3A. Lynn is een ervaren leerkracht van een andere school 

van Lucas Onderwijs. Zij komt bij ons op krachten na een periode van afwezigheid. Wij wensen 

Lynn een fijne tijd bij ons op school.  

 

 

 

We zijn van start!  

Het was, na zo’n lange zomervakantie, voor iedereen best weer even wennen, maar we zijn dit 

schooljaar goed van start gegaan! De kinderen hebben hun (nieuwe) route al snel gevonden en 

komen al weer behoorlijk in een schoolritme.   

We proberen de kinderen ook snel naar buiten te laten gaan, maar dit is niet altijd eenvoudig.  

Hartelijk dank dat u zich goed aan de afstand houdt en zo veel mogelijk lopend en op de fiets 

komt. Blijft u dit alstublieft volhouden. 

Nieuw: KiVa! 

Wij willen er graag alles aan doen om onze leerlingen een veilige leeromgeving te 

bieden. Zo kunnen zij zich optimaal ontwikkelen en komen ze met plezier naar 

school. Wij willen dit doen door zo veel mogelijk op dezelfde wijze te handelen en 

leerlingen aan te spreken.  

Omdat we zelf nog niet tevreden waren over de manier waarop we dat tot nu toe deden, is het 

afgelopen jaar een aantal methodes voor sociaal emotionele vaardigheid bekeken en 

uitgeprobeerd. Het team heeft zich daarna unaniem voor KiVa uitgesproken. Deze methode past 

het best bij onze visie, missie en kernwaarden. 

  

Actuele informatie 

 

ie  

 

Belangrijke data 

Personele informatie 

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


KiVa is een Fins woord en betekent ‘leuk’ of ‘fijn’. KiVa is een succesvol en wetenschappelijk 

bewezen programma dat gericht werkt aan positieve groepsvorming, schoolplezier, 

schoolmotivatie en schoolprestatie. De KiVa-lessen vormen een centraal onderdeel van het 

lesprogramma en is in 10 thema’s uitgewerkt. Voor meer informatie verwijzen wij naar 

www.kivaschool.nl  

 

Het gehele team is vlak voor de start van dit nieuwe schooljaar helemaal getraind en klaar om 

met de kinderen in de klas aan de slag te gaan. 

Er is deze week in alle klassen gestart met thema 1: Wie zijn wij? In groep 1/2 is kennis gemaakt 

met Rik de Pauw, in groep 3 t/m 8 zijn verschillende activiteiten gedaan middels KiVa en in het 

kader van de Gouden Weken. In deze eerste weken van het schooljaar worden o.l.v. de 

leerkracht(en) o.a. omgangsvormen, regels en afspraken gemaakt, herhaald en ingeoefend.  

Wij zien graag een goede samenwerking met u om uw kind samen zo optimaal mogelijk te laten 

groeien en te begeleiden. Wij bekijken daarom momenteel de mogelijkheid van een (digitale) 

ouderavond.  

 

Informatieavond groep 1/2 t/m 8 

We willen, nu er meer mag dan het afgelopen schooljaar, u de gelegenheid bieden om 

fysiek kennis met de leerkracht te maken en informatie te krijgen over het zojuist 

gestarte schooljaar. We nodigen u daarom graag uit in de klas van uw zoon en/of 

dochter. 

In verband met het nog steeds aanwezige coronavirus, willen wij ervoor zorgen dat de afstand 

tussen ouders onderling en de leerkracht goed te bewaren is. Wij hebben er dan ook voor 

gekozen om twee bijeenkomsten van 3 kwartier per jaargroep te houden. De leerkracht 

verdeelt de ouders over 2 groepen; er is per kind dan 1 ouder uitgenodigd om naar de 

informatieavond te komen.  

U verneemt begin volgende week, via een bericht van de leerkracht in de schoolapp, de indeling 

van de ouders voor de 1ste en 2de ronde.    

 

Ter verduidelijking: er mag per kind 1 ouder naar ronde 1 óf naar ronde 2 van de 

informatieavond. De leerkracht bepaalt in welke ronde u wordt ingedeeld.  

 

Groep 1/2:  

Donderdag 9 september   ronde 1 van 19.00 - 19.45 uur  

      ronde 2 van 20.00 - 20.45 uur 

Groep 3:  

Dinsdag 14 september   ronde 1 van 19.00 - 19.45 uur  

      ronde 2 van 20.00 - 20.45 uur 

Groep 4:  

Dinsdag 14 september   ronde 1 van 19.00 - 19.45 uur  

      ronde 2 van 20.00 - 20.45 uur 

Groep 5:  

Maandag 13 september   ronde 1 van 19.00 - 19.45 uur  

      ronde 2 van 20.00 - 20.45 uur 

Groep 6:  

Dinsdag 14 september   ronde 1 van 19.00 - 19.45 uur  

      ronde 2 van 20.00 - 20.45 uur 

Groep 7:  

Maandag 13 september   ronde 1 van 19.15 – 20.00 uur  

      ronde 2 van 20.15 – 21.00 uur 

Groep 8:  

Donderdag 9 september   ronde 1 van 19.00 - 19.45 uur  

      ronde 2 van 20.00 - 20.45 uur 

 

In- en uitgang tijdens informatieavond:  

U komt de school binnen via de ingang die de kinderen ook moeten gebruiken. Zo is er een goede 

spreiding mogelijk bij het binnenkomen van de school.  

Wij zullen tijdig de deuren openen en zo een goede doorstroom op de gangen hanteren. Via 

http://www.kivaschool.nl/


dezelfde route verlaat u de school na afloop van de informatieavond.  

 

Op deze wijze maken wij graag kennis met u en kunnen we met voldoende afstand tot elkaar een 

veilige informatieavond voor u verzorgen. 

 

Contact met de leerkracht(en) 

Wilt u iets vragen aan een leerkracht of is er informatie die u wilt delen met hem/haar, dan kunt 

u altijd telefonisch contact met ons opnemen of een e-mail sturen. Op de schoolsite, onder het 

kopje ‘Groepen’ hebben alle groepen een klassenpagina. Als u de klas van uw kind aanklikt, ziet u 

de leerkracht(en) van de klas en tevens een directe link met het e-mailadres.   

Schoolgids 2021-2022 

De schoolgids voor dit huidige schooljaar kunt u vinden op onze schoolsite 

www.basisschooldeparadijsvogel.nl 

Hier kunt u nog andere belangrijke informatie nalezen die betrekking heeft op 

de school en de dagelijkse gang van zaken.  

 

Studiedagen en vakantiedagen schooljaar 2021-2022 

De studiedagen en vakanties voor komend schooljaar zijn op de site geplaats. De schoolvakanties 

t/m 2025 zijn ook al vastgesteld en te vinden via deze  link. De eerstvolgende studiedag staat 

gepland op maandag 20 september a.s. Op dinsdag 21 september a.s. is het Prinsjesdag; deze 

dag zijn alle scholen in Den Haag gesloten. 

 

 

Er hebben zich 3 enthousiaste ouders aangemeld als kandidaat MR-lid voor de oudergeleding van 

de Medezeggenschapsraad. Er is één vacante plek. Wij nodigen u uit om uw stem uit te brengen 

op één van deze kandidaten. U heeft eerder vandaag in een apart schrijven kennis kunnen maken 

met de kandidaten en tevens de link om uw stem uit te brengen van ons ontvangen. Wij hopen 

dat u een moment vrij kunt maken om uw stem uit te brengen. Doet u dit vóór 16.00 uur op 

vrijdag 17 september a.s. 

 

 

 

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! 

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

Stuur een e-mail naar oc@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl. Wij nemen dan snel contact met je op! 

 

 

Win een prijs bij de VakantiePas 

Het team VakantiePas hoopt dat alle kinderen een super zomervakantie hebben 

gevierd en goed gebruik hebben gemaakt van de kortingen uit de VakantiePas. Maar de pret is 

nog niet voorbij. Want de kinderen kunnen een prijs winnen! 

Het team wil graag weten wat ouders en kinderen van de VakantiePas vonden. Hoeveel 

activiteiten hebben ze gedaan? Wat vonden ze het leukst om te doen? Maar ook: wat voor 

activiteit hebben ze gemist? En moet er volgende zomer zeker in staan? 

Laat het de VakantiePas weten. Vul op de website vakantiepas.nl een zogenaamd VipVel in. Dat 

is een enquête. Met uw opmerkingen kunnen wij de VakantiePas volgende zomer nog beter 

maken.  

Heeft u een leuke foto gemaakt van uw  kind tijdens een Vakantiepasactiviteit? Deze ontvangen 

wij graag via hetzelfde VipVel. Als u toestemming geeft, dan komt hij in de Fotogalerij op de 

website.  

Uit alle ingezonden VipVellen wordt een winnaar getrokken. Deze mag met de hele klas een 

middag naar de bioscoop. Wat een pret! 

Ingekomen post 

 

ie  

 

Nieuws van de MR 

 

ie  

 

Nieuws van de OC 

 

ie  

 

http://www.basisschooldeparadijsvogel.nl/
https://www.basisschooldeparadijsvogel.nl/voor-ouders/agenda
mailto:oc@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl
https://www.vakantiepas.nl/vipvel/


Doe mee met een sportieve challenge en steun Villa Expertcare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drøn Muziekonderwijs 

Meld je nu aan voor muziekles bij DRØN 

Wij gaan weer beginnen met muzieklessen op jullie school 

Na een lange periode van online lessen en muziekles thuis zijn wij ontzettend blij dat 

we kunnen aankondigen dat we weer van start kunnen gaan met onze muzieklessen 

op jullie school! We willen nogmaals onze dank uitspreken naar alle leerlingen en muziekdocenten 

die zo ontzettend hun best hebben gedaan om de lessen te kunnen voortzetten in tijden van 

corona. Meld je hier aan: www.dronmuziek.nl 

Wat is er nieuw? Inschrijving voor onbepaalde tijd  

DRØN probeert muziekles voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken. Daarom hebben wij 

op veler verzoek onze inschrijfprocedure aangepast. Dit betekent dat indien je inschrijft als 

leerling vanaf schooljaar 2021-2022 voor een reeks van 15 muzieklessen, je automatisch voor 

onbepaalde tijd ingeschreven blijft staan. Zo hoef je je niet meer telkens opnieuw aan te melden 

voor een nieuwe reeks lessen via onze website. Ideaal toch? 

Wil je dus graag meer muziek? Meld je dan weer snel aan via www.dronmuziek.nl op jouw school. 

Alle informatie, begindatums, voorwaarden etc, staan in de aanmeldingsformulieren op onze 

website.  

Wij blijven alert 

Ondanks de goede ontwikkelingen rondom covid-19, blijven wij met DRØN alert en in nauw 

contact met jullie school. Veiligheid gaat natuurlijk boven alles. Wij houden ons aan eventuele 

maatregelen en de richtlijnen van de school. Mochten er veranderingen in de situatie komen dan 

gaat DRØN hierin mee en kan er eventueel naar andere lesvormen gewisseld worden - 

bijvoorbeeld van offline naar online lessen of muziekles bij de leerling thuis. 

Indien een dergelijke situatie zich voordoet, gaan wij natuurlijk in gesprek met alle ouders en 

leerlingen over welke mogelijkheden er zijn qua lessen. Vragen zijn altijd welkom. 

Tot slot 

Wij hebben weer ontzettend veel zin in een nieuw muzikaal schooljaar. We hopen jullie dan ook 

allemaal weer te kunnen begroeten tijdens een van de Drøn muzieklessen. Tot dan! 

Met Muzikale Groet, Caroline & Søren 

DRØN, www.dronmuziek.nl, 06-22272283, info@dronmuziek.nl 

http://www.dronmuziek.nl/
http://www.dronmuziek.nl/
https://dronmuziek.nl/
mailto:info@dronmuziek.nl

