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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 

 

 

Thema 3: Wat is een fijne groep?  

We zijn na de zomervakantie gestart met thema 1; Wie zijn wij? In thema 2 stonden 

‘Gevoelens’ centraal. Na de herfstvakantie start thema 3 en stellen we ons de 

vraag: ‘Wat is een fijne groep?’ In elke jaargroep wordt hier middels verschillende 

activiteiten en opdrachten aandacht aan gegeven. We streven ernaar de groep zelf 

verantwoordelijk te maken voor de sfeer en zelf ideeën en oplossingen aan te dragen. 

 

KiVa-monitor De leerlingen van groep 4 t/m 8 vullen twee keer per jaar een digitale vragenlijst in 

m.b.t. hun welbevinden, sociale veiligheid, pesten en (vriendschaps)relaties in de klas. Deze 

monitor wordt in oktober en in april afgenomen. De leerkracht gebruikt de uitslag om verder 

vorm te geven aan de sociale vaardigheden van de groep als geheel en de sociaal emotionele 

ontwikkeling van de kinderen verder te helpen ontwikkelen. 

 

En thuis? Thuis kunt u ook aandacht geven aan sociale vaardigheden en de sociaal emotionele 

ontwikkeling van uw kind. Neem even tijd om samen over school te praten. En vraag door als uw 

kind niet verder komt dan ‘goed’ of ‘saai’. 

Hoe was het op school? Vertel er eens iets over. Hoe vind je dat je gewerkt hebt? Wat heb jij 

(heel) goed gedaan vandaag? Wat vond je lastig gaan vandaag? Hoe had je het willen doen? 

Lukte het om samen te werken? Kon je nog iemand helpen of heeft iemand je vandaag nog 

ergens mee kunnen helpen? Kun je me er iets meer over vertellen? 

 

 

Nationaal programma onderwijs (NPO) 

Elke school heeft onlangs van het Ministerie een mooi bedrag gekregen om 2 jaar lang in te 

kunnen zetten om de eventuele achterstanden die door de schoolsluitingen zijn ontstaan aan te 

pakken. Samen met het team is een plan opgesteld dat wij de komende 2 jaar uitvoering zullen 

geven. In de laatste MR-vergadering heeft de oudergeleding hierop instemming verleend.  

Onze plannen moeten passen binnen de ‘menukaart’ zoals die door het Ministerie is opgesteld. Zo 

zetten wij formatie in op het kunnen starten met 23 groepen en zetten wij in op 

groepsondersteuning voor elke jaargroep door leerkrachten en onderwijsassistenten. Zij bieden 

extra ondersteuning aan (groepjes) kinderen op taal, rekenen en/of lezen. Ook zijn er 2 nieuwe 

methodes aangeschaft, KiVa en Estafette en is de bijbehorende scholing ingekocht. Daarnaast 

hebben we geld gereserveerd om een aantal groepen een dynamiektrainingen aan te kunnen 

bieden. En tevens zijn van het geld voor de kinderen van groep 6 t/m 8 Chromebooks gekocht nu 

dit aantrekkelijker is dan leasen.    

 

Zijn er nu wel of geen achterstanden ontstaan? 

Op schoolniveau bekijken wij altijd de trend van de Cito midden (M)- en eind (E)- toetsen van het 

lopende schooljaar en van de afgelopen schooljaren. Op zowel leerling- als op leerjaarniveau 
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Belangrijke data 

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


hebben wij gezien dat het de leerkrachten en de kinderen gelukt is om de scores voor rekenen, 

taal en lezen op, boven en soms zelfs ver boven het landelijk gemiddelde te behalen. Hier zijn wij 

heel erg trots op! Op de Cito M-toetsen bleef in groep 5 begrijpend lezen nog wat achter, maar 

dat is nu op het niveau van het landelijk gemiddelde. 

Op individueel niveau kan een kind minder (hard) gegroeid zijn. In sommige gevallen kunnen er 

afspraken gemaakt zijn om een kind bijvoorbeeld in of buiten de klas meer hulp te bieden en is 

besproken wat u wellicht zelf thuis nog (extra) kunt doen om uw kind te helpen.  

 

 

Automatische incasso van de schoolbijdragen 

Eind oktober/begin november zullen via automatische incasso twee 

schoolbijdragen aan u worden uitgevraagd. U ontvangt hiervoor vanuit 

het betaalsysteem ‘Mollie’ via email 2 keer een link met een betaalverzoek.  

Een eerste betaalverzoek bedraagt €30, - per kind en is bestemd voor verschillende (culturele) 

activiteiten die de OC in haar begroting heeft opgenomen.  

Het tweede betaalverzoek bedraagt €66,- per kind. Van dit bedrag worden de vrijwillige ouders, 

de pedagogisch medewerkers en de sportbegeleiding tijdens alle overblijfdagen betaald.   

 

 

In de volgende link kunt u het aanbod van allerlei verschillende bekijken. Deze keer 

aanbod van  Drøn Muziekschool, Bibliotheek Ypenburg, Vakantiepas Herfstvakantie, 

Zaterdagschool, Yoga, Dans, Voetbal, Sport, Art workshops en Academy of Vocal Arts.  
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https://lucasonderwijs.sharepoint.com/sites/deparadijsvogel/Administratie/NIEUWSBRIEVEN/schooljaar%202021-2022/Bijlagen/2021-10-14%20ingekomen%20post.pdf

