Nieuwsbrief vrijdag 19 november 2021

Belangrijke data
Woensdag 1 december:

Sinterklaasfeest Eksterhof

Donderdag 2 december:

Sinterklaasfeest Weidevogellaan

Vrijdag 3 december

Team Studie Dag: groep 1 t/m 8 vrij

Personele informatie
ie

Meester Raymond (7C) is grotendeels hersteld van corona en zal vanaf maandag a.s.
weer in zijn groep aan de slag gaan. Ook de meeste kinderen uit zijn klas zijn
hersteld van corona en zijn al weer op school of komen binnenkort weer naar school.

Julia van Westing is onlangs bij ons op school begonnen als onderwijsassistent. Zij ondersteunt
kinderen in verschillende jaargroepen met o.a. lezen. Wij wensen Julia veel plezier bij ons op
school!
Wij zijn nog immer op zoek naar nieuwe leerkracht(en) om ons prettige team te
komen versterken.
Bijvoorbeeld in groep 8A omdat juf Saskia ons helaas binnenkort gaat verlaten en
elke woensdag in groep 8B is er nog een vacature te vervullen.
Toenemend aantal coronabesmettingen
Bij ons op school loopt op dit moment in nagenoeg alle groepen het aantal coronabesmettingen
ie Meerdere kinderen zijn thuis omdat zij zelf klachten hebben of een huisgenoot klachten heeft
op.
die kunnen wijzen op corona. Het is voor óns erg prettig dat veel ouders hun kinderen bij de GGD
laten testen, ook na een positieve zelftest. We zullen ouders van een groep altijd informeren
zodra we vernemen dat een leerling middels een GGD-test positief test op corona. Wij delen geen
berichten van positieve zelftesten.
Er zijn ook ouders die ervoor kiezen om hun kind niet te laten testen maar hun kind(eren) thuis
te houden tot hun kind(eren) 24 uur klachtenvrij is/zijn. Ook dat helpt ons zeer.
NB: update RIVM/GGD d.d. 19 november 2021
Wanneer u wel of niet gevaccineerd of reeds hersteld bent van corona, is het van belang dat u in
thuisquarantaine gaat wanneer u een positief besmette huisgenoot heeft.
De kans dat u zelf besmet raakt met het coronavirus is aanwezig en dan kunt u het virus
doorgeven aan anderen. Door in quarantaine te gaan kunt u dat voorkomen.
Wij hopen bovenal dat u zelf rekening blijft houden met ieders veiligheid en alle richtlijnen zo veel
mogelijk blijft opvolgen. Zo kunnen de kinderen naar school blijven komen en kunnen de
leerkrachten fysiek onderwijs blijven verzorgen.
Interne en externe activiteiten
Gezien alle huidige ontwikkelingen rondom corona houden we oog voor de veiligheid van onze
leerkrachten, de kinderen en hun ouders. Elke activiteit die in of buiten de school plaats vindt,
houden we daarom momenteel tegen het licht. We proberen zoveel mogelijk activiteiten in
aangepaste vorm door te laten gaan. Ter info: bij een externe schoolactiviteit kan aan de
begeleidende leerkracht en ouder(s) om een geldige QR-code gevraagd worden. Houdt u hier
rekening mee als u zich aanmeldt voor begeleiding van een externe activiteit.

Actuele informatie
Inmiddels raken we, leerkrachten, kinderen en iedereen die bij de school
betrokken is, steeds meer bekend met KiVa. Met KiVa werken we nog meer aan
een positief groepsklimaat en meer schoolplezier. De KiVa-lessen en
groepsgesprekken worden zowel door de kinderen als door de leerkrachten als
waardevol ervaren en ook is het effect ervan al merkbaar binnen de school.
Komende maandag wordt in alle groepen met thema 4 gestart.
In groep 1 t/m 4 staat de komende weken het thema ‘Iedereen is uniek’ centraal. De KiVaregel die aandacht krijgt is: We verschillen allemaal, dat maakt ons speciaal.
Na afloop van dit thema hebben de kinderen het volgende geleerd:
… weten dat we met iedereen overeenkomsten hebben, maar dat iedereen ook van elkaar
verschilt;
… begrijpen dat het fijn is dat we van elkaar verschillen;
… begrijpen dat ieder mens even waardevol is;
… weten dat je rekening moet houden met iedereen om je heen;
… accepteren onderlinge verschillen.
In groep 5 t/m 8 staat de komende weken het thema ‘Plagen, ruzie of pesten?’ centraal. De
KiVa-regel die hier aandacht krijgt is: We willen dat pesten stopt!
Na afloop van dit thema hebben de kinderen het volgende geleerd:
… kunnen vertellen wat pesten is;
… weten wat het verschil tussen plagen en pesten is;
… herkennen pesten;
… kunnen het verschil tussen pesten en conflicten/ruzies aangeven;
… weten dat lachen met iemand iets anders is dan uitlachen;
… weten dat er verschillende soorten pesten zijn;
… weten dat één op de tien kinderen wordt gepest;
… weten wat te doen als iemand gepest wordt;
… kunnen herhalen wat er aan de orde is geweest;
… weten hoe zij hun groep prettig houden.
Het moet en het kan echt anders!
Als de conciërge, een directielid of een leerkracht van onze school u vraagt
om door te rijden, is het niet nodig om hen uit te schelden, soms zelfs toe
te schreeuwen of zelfs te negeren.
Wij werken dagelijks met de kinderen aan een prettige samenwerking in de
klas en in de school. We zijn van mening dat we van iedereen die bij onze
school betrokken is, een respectvolle benadering mogen verwachten.
Blijft u alstublieft correct als u door een van ons wordt verzocht om door te (blijven) rijden.
Leren door te doen
Daarnaast blijven wij u en uw kind(eren) aanmoedigen om zoveel mogelijk lopend of op de fiets
naar school te komen. Zo leert uw kind zelf deelnemen aan het verkeer en wordt uw kind zich
bewust van het verkeer om hem/ haar heen. Een kind leert door te doen en dat geldt ook voor
kennis over deelname in het verkeer. Wij merken zelf bij het praktisch verkeersexamen in groep
7 dat steeds minder kinderen zelfstandig aan het verkeer deel hebben genomen.
Nieuws van de MR
ie

Tijdens de vergadering op 4 oktober jl. is Stefan Meulesteen als nieuw MR-lid
geïnstalleerd. We heten Stefan van harte welkom! De oudergeleding van de MR
bestaat uit Christa Timmermans (voorzitter), Petra Homan en Stefan Meulesteen. De
leerkrachten worden vertegenwoordigd door Manon Hofland, Ingrid van der Sluis
(secretaris) en Lianne Morssink.

De volgende MR-vergadering vindt plaats op maandag 22 november om 19.30 uur. Mocht u
vragen/opmerkingen/input hebben, dan kunt u een mailtje sturen naar
mr@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl.
De vergaderdata van de MR en de notulen vindt u op
https://www.basisschooldeparadijsvogel.nl/voor-ouders/medezeggenschapsraad.
Ook de werkzaamheden van de MR worden hier beschreven.
Vergadering bijwonen? Dat kan! Meldt u zich dan aan via mr@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl.

Ingekomen post
Informatie Parochie Christus Koning (Bartholomeuskerk) in Nootdorp
ie
De voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communieviering in 2022 gaan eind dit
jaar weer van start. Op dinsdag 23 november 2021 organiseren we een
informatieavond voor ouders van kinderen die hun Eerste Heilige Communie willen
gaan doen in de Bartholomeuskerk in Nootdorp. Het voorbereidingstraject voor de
Eerste Heilige Communie is gericht op kinderen uit groep 4 en 5. Natuurlijk zijn
ook oudere kinderen, die nog niet hun Eerste Heilige Communie hebben gedaan,
welkom om deel te nemen aan dit traject.
De informatieavond start om 20.00 uur en is in het parochiehuis van de Bartholomeuskerk aan de
Veenweg in Nootdorp. Op de informatieavond zullen we ingaan op het programma, de
activiteiten, de hulpmiddelen en de verwachte bijdrage van de ouders in het traject om de
kinderen voor te bereiden op een mooie viering en dag. We zullen gebruik maken van de
methode “Blijf dit doen”. Na de informatieavond krijgt u een link toegestuurd waarmee u uw kind
definitief kunt inschrijven.
Het voorbereidingstraject start in januari 2022. De Eerste Heilige Communie-viering zelf zal
plaatsvinden op zondag 22 mei 2022.
Als u wilt deelnemen aan de informatieavond, meldt u zich dan aan door een bericht te sturen
naar EHCNootdorp@ParochieChristusKoning.nl
Ook voor uw vragen betreffende het Eerste Heilige Communie-traject kunt u zich wenden tot
bovenstaand e-mail adres.

