
 
Nieuwsbrief donderdag 23 september 2021 
 

 

 

 

Woensdag 6 t/m woensdag 13 oktober Startgesprekken groep 1 t/m 8 

Woensdag 6 oktober    Start Kinderboekenweek 

Vrijdag 15 oktober    Start herfstvakantie: EH: 12.00 uur vrij/ WL: 12.15 uur 

Donderdag 18 en vrijdag 19 november Studiedag: groep 1 t/m 8 vrij 

Vrijdag 3 december    Studiedag: groep 1 t/m 8 vrij   

       
 

Vacature 

Er zijn nog 2 vacatures waar we helaas nog geen vervanging voor hebben kunnen vinden.  

De ene vacature betreft elke woensdag in groep 8B en de andere vacature betreft 2 dagen in 

groep 6B. 

Wij blijven vol goede moed dat we hier toch nog reacties op krijgen! Wellicht kent u nog iemand 

die u op onze vacatures kunt wijzen? 

 

 

KiVa 

Heeft uw kind u al eens over KiVa verteld? Of, als uw kind in groep 1/2 zit, over Rik 

de Paauw wellicht? In elke klas wordt er wekelijks structureel tijd ingeruimd en 

wordt aandacht gegeven aan positieve groepsvorming, schoolplezier, 

schoolmotivatie en schoolprestatie.  

We richten ons meer nog dan voorgaande jaren op groepsprocessen in een klas. Het positief 

beïnvloeden van de groep als geheel is essentieel voor bijvoorbeeld het effectief tegengaan van 

pestgedrag. Alle kinderen worden hierbij betrokken. Zo komen o.a. de verschillende rollen bij 

pesten aan bod en wordt er samen nagedacht over oplossingen. Een fijne klas maak je tenslotte 

samen! 

 

Startgesprekken groep 1/2 t/m 8 

Van woensdag 6 t/m woensdag 13 oktober a.s. staan de startgesprekken gepland. Het 

startgesprek is een gesprek tussen de leerkracht en uw zoon of dochter en ook u bent hierbij 

aanwezig. Het gesprek tussen uw kind en de leerkracht(en) staat in het teken van nader 

kennismaken en o.a. het delen van ervaringen met elkaar nu we al een aantal weken op weg zijn 

in het schooljaar. 

 

Start inschrijven 

Vanaf maandag 27 september a.s. start het inschrijven voor de 10- en/of 15- minutengesprekken 

via Schoolgesprek in de SchoolApp. Vanaf 8.00 uur kan ingeschreven worden door de ouder(s) 

met 1 of meerdere kinderen. Vanaf 9.00 uur kunnen de overige ouders zich inschrijven.  

De inschrijving sluit op vrijdag 1 oktober a.s. om 17.00 uur. 

 

10-minutengesprek groep 1/2: kind – leerkracht(en) - ouder 

Het 10-minutengesprek voor groep 1/2 vindt plaats in het lokaal van uw kind. U gebruikt de 

inmiddels bekende in- en uitgang zoals die in de ochtend en middag door uw kind(eren) gebruikt 

worden.  

Actuele informatie 

 

ie  

 

Belangrijke data 

Personele informatie 

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


 

15-minutengesprek groep 3 t/m 8: kind – leerkracht(en) - ouder 

Het 15-minutengesprek voor groep 3 t/m 8 vindt plaats in de klas van uw zoon of dochter.  

Wij vragen u via de hoofdingang naar binnen te komen. Houdt u in onze gangen zoveel mogelijk 

rechts aan. Wanneer u de klas verlaat, gebruikt u de dichtstbijzijnde uitgang om de school uit te 

gaan. Sluit u alstublieft de deur bij het verlaten van de school!  

 

Tot slot nog het volgende 

Wij begrijpen als u wellicht beiden naar het 10- en/of 15-minutengesprek wilt komen, doch heeft 

het in gesprek gaan met één van beide ouders onze voorkeur.   

Tevens zijn de startgesprekken over verschillende dagen en tijden verspreid. Zo beperken we een 

te groot aantal ouders die zich tegelijkertijd door de school beweegt.  

Verder blijft van kracht dat u thuis blijft: 

• Bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk 

of smaak). 

• Als een volwassen gezinslid klachten heeft passend bij COVID-19 (koorts en/of 

benauwdheidsklachten). 

• Als u onlangs in contact bent geweest met een patiënt met een bevestigde COVID-19 

infectie. 

 

 

Tot afgelopen vrijdag 16.00 uur kon u uw stem uitbrengen op de kandidaat van uw keuze. Er zijn 

in totaal 138 stemmen uitgebracht. Stefan Meulesteen heeft de meeste stemmen ontvangen en 

zal daarom toetreden tot de MR. Hiermee is de MR weer compleet!  

Voor meer informatie m.b.t. de MR verwijzen wij naar de pagina van de MR op de schoolsite. De 

nieuwe vergaderdata worden in de eerste vergadering gepland en zullen op de MR-pagina worden 

geplaatst. Wilt u iets delen met de MR, dan kunt u op de site zien wie de andere MR-leden zijn en 

hoe u met de MR in contact komt.  

 

 

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 nog steeds op zoek naar nieuwe mensen.  

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

 

 

Steun meester Wim en koop bloembollen!  

Op 1 oktober a.s. ga ik met mijn team 

(www.teambollenstreek.nl) de Roparun lopen/fietsen. 

Meer informatie over de run vindt u op www.roparun.nl Roparun is een stichting die probeert de 

kwaliteit van het leven van patiënten met kanker te verbeteren.  

Op 2 oktober a.s. start de officiële Roparun editie 2021 van Landgraaf naar Landgraaf. Een route 

van rond de 250/300 kilometer. Op 3 oktober komen wij weer ‘s middags aan in Landgraaf. 

Echter, voor de juiste beleving zal ons team in Voorhout starten op 1 oktober a.s. en zodoende de 

volledige 500/550 km lopen/fietsen. 

Door onze deelname hopen we veel geld op te halen voor dit goede doel en daarom vragen wij u 

bloembollen te kopen. 

Deze bloembollen kunt u deze bij mij bestellen(wdiesveld@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl) en 

betalen. Voor meer info over de bloembollen: https://teambollenstreekbollen.azurewebsites.net/ 

U mag natuurlijk ook geld overmaken naar de Roparun, 

maar bollen kopen is toch wat leuker misschien! 

Ik doe dit jaar mee als fietser en hoop op 4 oktober a.s. fris en monter en zeker een hele ervaring 

rijker weer voor u te staan! Alvast hartelijke dank voor uw steun!  

Met hartelijke groet, Wim Diesveld 

Ingekomen post 

 

ie  

 

Nieuws van de MR 

 

ie  

 

Nieuws van de OC 

 

ie  
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Informatie van SV DHL 

Doe mee aan onze voetbalclinic in de herfstvakantie!  

Voor iedereen van 6 t/m 12 jaar die van voetbal houdt.  

Woensdag 20 oktober a.s. van 10.00 tot 15.00 uur  

De kosten zijn €17,50 (incl. lunch). Kom jij ook?  

Schrijf je in via het formulier dat je vindt op onze website: www.sv-dhl.nl  

http://www.sv-dhl.nl/

