
 
Nieuwsbrief donderdag 17 februari 2022 
 

 

 

 

Vrijdag 25 februari:   Start voorjaarsvakantie; 

   EH om 12.00 uur / WL om 12.15 uur 

Maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart:   Voorjaarsvakantie 

Woensdag 23 maart:   Studiedag; school gesloten 

 

Robin, onze vakleerkracht muziek, is onlangs bevallen van een prachtige zoon. Wij wensen Robin 

en haar man veel geluk en bovenal plezier met elkaar! 

Na de voorjaarsvakantie zal Judith Does ons team komen versterken. Judith heeft een zeer ruime 

onderwijservaring en was toe aan een nieuwe uitdaging op een grotere school. Samen met Judith 

bekijken wij hoe wij haar in willen gaan zetten. Wij wensen Judith veel plezier bij ons op school. 

Leerkracht met positieve (zelf)testuitslag 
Helaas testen leerkrachten nog regelmatig positief op corona. De leerkrachten gaan dan in 

quarantaine en mogen, vanaf 18 februari a.s., op dag 6 (mits zij klachtenvrij zijn), weer naar school 

komen. 
Een vervangende leerkracht is niet altijd meteen voorhanden en helaas kan het dan ook de 

komende tijd nog steeds voorkomen dat uw zoon en/of dochter niet elke dag naar school kan 

komen. Dit betreuren wij zeer en wij hopen oprecht dat dit besluit niet vaak hoeft te worden 

genomen. 

 

 

KiVa 

De studiedag van afgelopen donderdag stond voor groep 4 t/m 8 volledig in het 

teken van KiVa. We hebben intensief met elkaar besproken wat onze ervaringen tot 

op heden zijn, wat we in de groepen zien gebeuren en waar de leerkracht de 

komende tijd verder met zijn/haar groep mee aan de slag gaat. 

 

Over het geheel genomen zijn we zelf erg tevreden over het effect van de KiVa-

lessen en bijbehorende groepsgesprekken. We zien dat het steeds makkelijker gaat om te mogen 

zeggen waar je blij van wordt of waar je moeite mee hebt in de klas. Het vraagt moed van de 

leerkracht en de kinderen om wekelijks het goede gesprek met elkaar te blijven voeren, gewenst én 

ongewenst gedrag te blijven uitspreken naar elkaar en te blijven nadenken wat jij zelf kunt doen om 

dingen positief te veranderen.  

 

Wat we na de verschillende lockdowns zagen en nog steeds zien, is dat kinderen zich erg zelfzuchtig 

gedragen en het welbevinden van anderen onbelangrijk lijken te vinden. ‘Met mij gaat het goed en 

hoe het met jou gaat, boeit me eigenlijk niet’. Helaas gaat dit regelmatig gepaard met ongewenst 

gedrag.  

Onder ongewenst gedrag verstaan wij: niet doen wat er gevraagd wordt, afspraken negeren, altijd 

met ‘ja, maar jij/hij/zij…’ reageren als je wordt aangesproken op je gedrag, andere kinderen met 

opzet duwen/slaan/schoppen en zonder enig respect met/tegen een volwassene praten.  

Wij spreken kinderen hier altijd op aan en in de meeste gevallen zullen we altijd contact opnemen 

met een van zijn/haar ouders als we hun hulp om het om te buigen kunnen gebruiken. 

Wij zullen in de klas middels groepsgesprekken aandacht blijven geven aan ieders welbevinden. Een 

fijne klas maak je tenslotte samen!  

Belangrijke data 

Actuele informatie 

Personele informatie 



Wellicht komt KiVa bij u thuis wel eens ter sprake en hoort u hoe de thema’s besproken worden in 

de klas. Dan hoort u mogelijk dat een onderwerp soms verschillende emoties bij kinderen op kan 

roepen. Gebeurtenissen van lang geleden en soms zelfs uit voorgaande jaren kunnen bij kinderen 

nog vers in het geheugen zitten. Ieder kind heeft (soms al jarenlang) een rol in de groep en die is 

soms lastig los te laten.  

(Oude) Pijnpunten moeten vaak eerst nog worden uitgesproken voordat er vergeven én 

vooruitgekeken kan worden.  

 

Na Brons en Zilver, nu Groen! 

Na het behalen van de Bronzen en de Zilveren vlag van het internationale 

programma van Eco-schools, stonden we op het punt om de Groene vlag te 

behalen. Helaas stond het coronavirus deze vervolgstap in de weg.  

Nu het onderwijs al weer steeds meer de vertrouwde vorm aanneemt, heeft 

het Eco-team gemeend de draad weer op te kunnen pakken. De leerlingen en de leerkrachten uit 

het Eco-team zijn heel voortvarend aan de slag gegaan en afgelopen dinsdag heeft de coördinator 

van Eco-schools Nederland dan ook een audit op onze school afgenomen.  

Op het resultaat zijn wij bijzonder trots en we laten u dan ook graag weten dat wij op dinsdag 22 

februari a.s. als eerste basisschool in Den Haag de Groene vlag in ontvangst zullen nemen.  

 

Met de slogan GEWOON GROEN DOEN! blijft het Eco-team ons stimuleren om duurzaam gedrag te 

blijven laten zien en dit gedrag over te blijven dragen aan alle kinderen van onze school. 

Op de site van ons school, onder het kopje duurzaamheid vindt u een filmpje van het Eco-team. Dit 

filmpje laat goed zien wat wij doen en waarom de Groene vlag dik verdiend is! 

We zullen op gepaste wijze uitvoering geven aan dit bijzondere en feestelijke moment. We zullen 

sfeerimpressies van de uitreiking met u delen via onze FB-pagina.  

Voortgangsgesprekken  

De 10 minutengesprekken voor de ouders van groep 1/2 zijn in volle gang. Evenals de gesprekken 

voor de ouders van groep 8 na het ontvangen van het definitieve advies voor het VO. 

De gesprekken voor de ouders van groep 3 t/m 7 staan gepland van 15 t/m 22 maart a.s.  

De inschrijfperiode loopt van dinsdag 8 t/m vrijdag 14 maart a.s. Hierover ontvangt u na de 

voorjaarsvakantie nog nader bericht van ons. 

 

Besmettingsaantallen op school/in de klas 

Nu wij u niet meer op de hoogte brengen van elke positieve coronabesmetting in een klas, betekent 

dit niet dat deze er niet meer zijn. Helaas bereiken ons nog elke dag diverse meldingen van 

positieve (zelf)testuitslagen en moeten we kinderen langere tijd missen in de klas. 

Blijft u daarom goed de gezondheid van uw kind(eren) in de gaten houden. Bij klachten vragen wij u 

een (zelf)test bij uw zoon/dochter af te nemen. Graag vernemen wij van u wanneer de uitslag 

positief is. 

 

Aanpassing in de coronamaatregelen 
Zoals u vast heeft vernomen uit de persconferentie van afgelopen dinsdag, zullen een aantal 

maatregelen binnenkort komen te vervallen. Voor het onderwijs zijn er ook een aantal maatregelen 

die komende week en na de voorjaarsvakantie van kracht zullen zijn. 
 
Wat verandert er voor uw kind(eren)?: 

• Quarantaine periode: 
Vanaf morgen, vrijdag 18 februari a.s., geldt na een positieve (zelf)testuitslag een 

quarantaine van 5 dagen. Een kind dient op dag 4 klachtenvrij te zijn om op dag 6 naar 

school te kunnen komen. Is een kind nog niet klachtenvrij, dan mag uw kind nog niet naar 

school komen.  

• Dragen mondkapje: 

Tot de voorjaarsvakantie dragen leerkrachten en kinderen in groep 6 t/m 8 op de gang een 

mondkapje. Deze maatregel zal na de voorjaarsvakantie komen te vervallen. 

• 1,5 meter afstand: 

Volwassenen houden tot de voorjaarsvakantie nog 1,5 m afstand van elkaar. Na de 

voorjaarsvakantie komt deze maatregel te vervallen. 

• Zelftesten: 

Aan kinderen in groep 6 t/m 8 zullen we de zelftesten blijven uitdelen. Wij verzoeken u uw 

zoon/dochter minimaal 2 keer per week een zelftest af te blijven nemen.  

 

Voortgang Corona 

https://www.basisschooldeparadijsvogel.nl/onze-school/duurzaamheid


Hoe gaan wij verder na de voorjaarsvakantie? 
Volledig terug naar hoe het was voor corona heeft niet direct onze voorkeur.  

Zo zien wij dat een aantal aanpassingen een gunstig effect heeft op het gedrag van kinderen, op een 

rustige/overzichtelijke start van de dag, op de effectieve leertijd en op de organisatie van de school.  
Wij nemen dan ook graag voldoende tijd om te bekijken welke versoepelingen vanuit ons oogpunt 

wenselijk zijn om te nemen. De komende weken zullen wij in het team en met de MR bespreken 

welke aanpassingen onze voorkeur hebben.  
 

Tot die tijd zetten we de huidige afspraken dan ook nog voort:  
Wij blijven de huidige in- en uitgangen gebruiken, dit lijkt voor iedereen erg prettig te werken en 

hier is iedereen aan gewend. 
Ouders laten wij voorlopig nog niet toe in de school. Wel bent u natuurlijk welkom voor een afspraak 

en/of gesprek met een van onze collega's en/of externe begeleiders.   
Het mengen van kinderen uit verschillende klassen houden we nog zeer beperkt. We zullen dit wel 

overwegen als dit wenselijk is ter ondersteuning van het onderwijs. Denkt u dan bijvoorbeeld aan 

maatjes-/duolezen, coöperatief werken of groepsdoorbrekende activiteiten.  

De huidige afspraken rondom trakteren in de klas zetten we eveneens voort. Voor elk kind 1 apart 

verpakte kleine traktatie en een feestelijk moment in de eigen klas.  

 

 

 

Informatie Bibliotheek Den Haag 

Via onderstaande link kunt u het aanbod van activiteiten van de bibliotheek Den 

Haag lezen: 

Bibliotheek Leidschenveen:  Activiteiten (bibliotheekdenhaag.nl) 

Bibliotheek Ypenburg:  Activiteiten (bibliotheekdenhaag.nl) 

Kijk voor de volledige agenda op: https://www.bibliotheekdenhaag.nl/activiteiten.html 

 

VakantiepasClub voorjaarsvakantie 

Een T-shirt omtoveren, voordelig lunchen, de circusartiest uithangen, naar het 

poppentheater of een vaartje langs de kaden maken: voor de leden van de 

VakantiepasClub is er van alles te doen deze voorjaarsvakantie! Ze krijgen een digitale nieuwsbrief 

met activiteiten en kortingsbonnen.  

Om de verveling thuis te bestrijden heeft de VakantiepasClub ook iets bedacht. Op de website staat 

een overzicht van allerlei activiteiten om in en om het huis te doen. Binnenkijken in diverse musea, 

tips voor een bootcamp, verhalen luisteren, dieren bespieden, knutselen, de website staat er vol 

mee. Is uw kind nog geen VakantiepasClublid (gratis), geef het dan  op via www.vakantiepas.nl 

 

Ingekomen post 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bibliotheekdenhaag.nl%2Factiviteiten%2Factiviteiten.filter.html%3Fl%3Dmetatags-activity-location%253Aden-haag%252Fleidschenveen&data=04%7C01%7C%7Ca8f16003cc45416f78b908d9eae7a3c1%7C9840cb5357bc4bb4b804153b5dfb01d9%7C0%7C0%7C637799103194467044%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hswqEX6jbR7Xn4D1s%2FO6KUHhsxY1UMCF6uKbXzHx3AU%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bibliotheekdenhaag.nl%2Factiviteiten%2Factiviteiten.filter.html%3Fl%3Dmetatags-activity-location%253Aden-haag%252Fypenburg&data=04%7C01%7C%7Ca8f16003cc45416f78b908d9eae7a3c1%7C9840cb5357bc4bb4b804153b5dfb01d9%7C0%7C0%7C637799103194467044%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=I6YGJJtDoIRmkOR92I2eJjknV0AiXHqL6B5Ph3yA1Do%3D&reserved=0
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/activiteiten.html
http://www.vakantiepas.nl/

