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Vrijdag 17 december      Kerstlunch 

Rapport groep 3 t/m 8 

EH: 14.30 uur vrij / WL: 14.45 uur vrij 

Maandag 20 december t/m vrijdag 24 december: School gesloten 

Maandag 27 december t/m vrijdag 7 januari:  Kerstvakantie 

 

 

Juf Vivienne (6B) is op 7 december jl. bevallen van een prachtige dochter, Roos. 

Wij wensen haar en haar familie veel geluk in deze bijzondere tijd. U kunt een 

kaartje voor juf Vivienne op school (laten) afgeven als u haar wilt feliciteren. 

Juf Judith (onderwijsassistent) heeft per 1 januari a.s. een andere baan gevonden en zal ons 

daarom gaan verlaten. Wij wensen haar veel plezier in haar nieuwe werk en bedanken haar 

hartelijk voor alles wat zij de afgelopen jaren voor de kinderen en voor ons heeft gedaan.  

Wegens de schoolsluiting nemen wij eerder dan gepland afscheid van juf Bianca (1/2) en 

juf Saskia (8A). Juf Bianca is donderdag a.s. voor het laatst op school en juf Saskia neemt 

vrijdag a.s. afscheid van haar klas.  

Wilt u hen zelf nog een persoonlijke boodschap sturen, dan kan dat op school worden afgegeven. 

 

 

 

Schoolsluiting 

Zoals gisteravond in de persconferentie is aangekondigd, is onze school vanaf maandag a.s. 

gesloten. Dit betekent dat voor de kinderen de Kerstvakantie op vrijdag 17 december a.s. begint. 

De Eksterhof gaat deze dag om 14.30 uur uit en de Weidevogellaan gaat om 14.45 uur uit. 

 

Er wordt in de week van maandag 20 t/m vrijdag 24 december a.s. geen thuisonderwijs verzorgd. 

Wel is de school gevraagd noodopvang te verzorgen voor kinderen wiens ouders een cruciaal 

beroep hebben en die zelf niet in de mogelijkheid zijn om voor hun kind(eren) andere opvang te 

organiseren.  

 

Aanmelden noodopvang 

Voor het organiseren is het allereerst van belang dat wij weten hoeveel ouders er gebruik willen 

maken van deze noodopvang. Afhankelijk van het aantal kinderen van de EH en de WL die voor 

de noodopvang worden aangemeld, zullen wij bekijken of we kinderen uit verschillende 

jaargroepen wel of niet samen zullen voegen.  

Vervolgens zal er gekeken worden wat de kinderen op de noodopvang kunnen doen nu er geen 

onderwijs zal worden verzorgd. 

 

Wilt u uw kind(eren) aanmelden voor de noodopvang, dan vernemen wij dit graag uiterlijk 

donderdag 16 december a.s. om 15.00 uur van u.  

Stuurt u dan een bericht aan directie@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl met hierin de naam van uw 

kind/kinderen, in welke klas hij/zij zit, wat uw cruciale beroep is en op welke dagen wij uw 

kind(eren) wel of niet kunnen verwachten. 

Personele informatie 
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De noodopvang zal gedurende de bij u bekende schooltijden worden verzorgd. Op vrijdag 24 

december a.s. zal de noodopvang eindigen om 12.00/12.15 uur. 

 

Zelftesten groep 6, 7 en 8 

Aan elk kind in groep 6, 7 en 8 worden vandaag 4 zelftesten meegegeven. Na de vakantie zullen 

deze kinderen wederom 2 zelftesten van ons mee naar huis krijgen. 

Zit uw kind in een andere jaargroep en heeft u zelf niet de middelen om zelftesten aan te 

schaffen, dan vernemen wij graag van u. Dit kan via directie@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl 

o.v.v. zelftesten en de naam en groep van uw kind(eren). Wij zullen hem/haar dan ook zelftesten 

mee naar huis geven.  

 

Kerstlunch op vrijdag 17 december a.s. 

Nu is besloten de basisscholen eerder te sluiten, zal de Kerstlunch worden verplaatst naar vrijdag 

17 december a.s. Zo zullen we dit jaar toch met elkaar stilstaan bij het Kerstverhaal en van een 

feestelijke lunch genieten. 

Het vraagt van u wellicht even schakelen omdat dit nu naar voren is gehaald en u zelf deze lunch 

thuis in orde moet maken. We hopen dat het u lukt om, wellicht samen met uw zoon en/of 

dochter, een iets andere lunch dan voor een normale schooldag samen te stellen en vrijdag a.s. 

mee te geven naar school. Denkt u er ook aan om iets te drinken aan uw kind(eren) mee te 

geven. De oudercommissie zal voor alle kinderen iets lekkers voor na de lunch verzorgen. 

 

Rapport groep 3 t/m 8 op vrijdag 17 december a.s. 

Vrijdag 17 december a.s. zullen de kinderen van groep 3 t/m 8 hun rapport ontvangen.  

Voor de kinderen van groep 3 is dit het eerste rapport bij ons op school en daarom is voor de 

ouders van deze kinderen een extra schrijven toegevoegd in het rapport.  

Voor de kinderen van groep 4 t/m 8 is eveneens een extra schrijven toegevoegd in het rapport 

omdat we sinds dit schooljaar met een andere methode voor ons technisch- en begrijpend 

leesonderwijs zijn gestart.   

 

Kerstknutsels e.d. met de kinderen mee naar huis 

Vrijdag 17 december a.s. zullen we de kinderen vragen hun luizenzak mee naar huis te nemen 

zodat hij weer eens gewassen kan worden. Deze zien wij op maandag 10 januari a.s. graag weer 

terug op school! 

Tevens zullen de creatieve Kerstknutsels en andere persoonlijke materialen aan de kinderen 

worden meegegeven en door kinderen worden meegenomen. Wellicht is het handig als u daarom 

een extra tas meegeeft zodat alles netjes mee naar huis gegeven kan worden. 

 

 

Tot slot: 
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