
 
Nieuwsbrief donderdag 21 april 2022 
 

 

 

 

 

Vrijdag 22 april:  Koningsspelen; EH 14.30 uur vrij / WL 14.45 uur vrij 

Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei: Meivakantie 

Donderdag 26 en vrijdag 27 mei:  Hemelvaart; groep 1 t/m 8 vrij 

Maandag 6 juni:  2e Pinksterdag; groep 1 t/m 8 vrij 

Dinsdag 7 juni:  Team Studie Dag; groep 1 t/m 8 vrij 

 

Het Team van De Paradijsvogel wenst iedereen alvast een fijne meivakantie toe! 

 

 

 

Afmelden bij afwezigheid 

Steeds vaker merken wij dat kinderen niet of niet tijdig worden afgemeld voor een schooldag.  

Mocht uw zoon/dochter niet naar school kunnen komen in verband met ziekte of later komen door 

een bezoek aan een arts, dan vragen u dit vóór 8.45 uur aan te geven in de schoolapp.  
Mocht uw zoon/dochter om een andere reden niet naar school kunnen komen, dan dient u hiervoor 

een verlofaanvraag in te dienen bij de directie. Een vermelding in schoolapp hiervoor is niet 

voldoende. U kunt een verlofformulier downloaden van onze schoolsite, maar dit kan ook worden 

opgehaald bij de administratie. 

 

Centrale Eind Cito groep 8 

Woensdag 20 april en donderdag 21 april hebben de kinderen van groep 8 de Centrale Eind Toets 

gemaakt. Na de meivakantie ontvangen zij de uitslag hiervan. 

 

Pasen 

Donderdag 14 april jl. hebben alle klassen een Paasviering bijgewoond. Tijdens deze Paasviering 

hebben wij stil gestaan bij de betekenis van het Paasverhaal en hebben wij gezamenlijk liedjes 

gezongen. Tijdens de lunch hebben wij mogen genieten van heerlijke pannenkoeken.  

Aan alle ‘bakouders’ en de OC: hartelijk dank voor uw hulp! 

 

Koningsspelen 
Vrijdag 22 april a.s. doen wij met alle kinderen van De Paradijsvogel mee aan  
de Koningsspelen. We gaan er een gezellige en sportieve dag van maken. 

Wat gaan we doen deze dag? 

Deze dag zal in het teken staan van diverse dans-, sport- en spelactiviteiten in  
en om de school.  
De kinderen starten de dag in hun eigen klas met het zingen van en het dansen op het speciaal voor 

Koningsdag gemaakte lied van Kinderen voor Kinderen: ‘Voel je fit’ 

Via de persoonlijke inbox van de schoolapp bent u reeds via een aparte brief over de Koningsspelen 

geïnformeerd. 

Voor deze dag gelden de ‘normale’ schooltijden.  

De Eksterhof start om 8.15 uur in de klas en is om 14.30 uur vrij.  

De kinderen aan de Weidevogellaan starten om 8.30 uur in de klas en zijn om 14.45 uur vrij. 

Belangrijke data 

Actuele informatie 



Bericht vanuit de MR 

Aan het einde van dit schooljaar loopt de zittingstermijn van MR-lid Petra Homan af. Dit 

betekent dat er een plek binnen de oudergeleding van de MR vrijkomt. Petra heeft laten 

weten dat zij met veel plezier haar MR-lidmaatschap voortzet.  

Maar natuurlijk staat het iedere ouder vrij zich hiervoor aan te melden.  

Mocht u zich kandidaat willen stellen voor de MR, dan kunt u dit vóór 13 mei a.s. aangeven via 

mailadres: mr@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl.  

Bij meerdere kandidaten worden verkiezingen gehouden. Melden zich geen kandidaten, dan zal de 

termijn van Petra worden verlengd. De zittingstermijn is 4 jaar. 

Voor meer informatie over de betrokkenheid en de rol van de MR verwijzen wij u naar de website. 

 

Schoolreis gr 3 t/m 7 

De groepen 1-2 zijn op 22 maart jl. op schoolreis geweest. In de resterende periode van het 

schooljaar, is het de beurt aan de groepen 3 t/m 7. 

Hieronder kunt u lezen wanneer de groep van uw zoon/dochter op schoolreis zal gaan: 

Groepen 3 Plaswijckpark 7 juli 2022 

Groepen 4 Linnaeushof 28 juni 2022 

Groepen 5 Duinrell 23 mei 2022 

Groepen 6 Drievliet 5 juli 2022 

Groepen 7 Efteling 30 juni 2022 

 

Bijdrage schoolreis groep 3 t/m 7 

Na de meivakantie wordt door ons aan de ouders van de groepen 3 t/m 7 via WisCollect een 

betalingslink voor de betaling van bijdrage voor het schoolreisje en de ouderbijdrage gestuurd. 

Vriendelijk verzoek via deze link de betaling van de schoolreisbijdrage te voldoen.  

 

Kamp groep 8 

Van maandag 30 mei t/m vrijdag 3 juni a.s. gaan de kinderen van groep 8 op kamp naar Austerlitz. 

De ouders van de groepen 8 ontvangen na de meivakantie van ons een betalingslink via WisCollect 

voor de betaling van de kampbijdrage. Vriendelijk verzoeken wij u deze betalingslink te gebruiken 

voor de betaling van deze bijdrage. 

 

Positieve testuitslagen 

Met regelmaat ontvangen wij nog berichten van positieve testuitslagen van leerlingen en/of 

leerkrachten.  

We blijven u dan ook adviseren de gezondheid van uw zoon/dochter goed in de gaten te houden. 

Tevens blijft het advies om met regelmaat een zelftest af te nemen bij uw zoon en/of dochter.  

Sinds 11 april jl. hoeft u bij een positieve zelftest niet ook nog eens een bezoek aan de GGD te 

brengen voor een PCR-test. Wij vernemen wel graag van u wanneer uw zoon/dochter positief test. 

Bij een positieve testuitslag op een zelftest, geldt nog immer een quarantaine van minimaal 5 dagen 

en mag uw zoon/dochter op dag 6 (mits 24 uur klachtenvrij) weer naar school komen. 

 

Zelftesten 

Aan de kinderen van groep 6, 7 en 8 blijven wij met regelmaat een aantal zelftesten mee naar huis 

geven.  

Mocht u voldoende zelftesten in uw bezit hebben en/of deze niet meer wensen te ontvangen, dan 

vragen wij u hiervoor een email aan de leerkracht van uw zoon/dochter te sturen waarin u aangeeft 

geen prijs meer te stellen op de ontvangst van zelftesten. 

 

Mocht uw zoon/dochter in een lager leerjaar dan groep 6, 7 of 8 zitten en beschikt u zelf niet over 

de financiële middelen om zelftesten aan te schaffen, dan vernemen wij graag van u. Wij kunnen 

dan aan uw kind(eren) zelftesten meegeven. 

 

 

Informatie stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg 

Namens het stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg informeer ik jullie graag over een 

netwerkbijeenkomst die op dinsdag 17 mei a.s. wordt georganiseerd door de gemeente, The Hague 

International Centre en British School in The Netherlands. 

Deze bijeenkomst is gericht op alle internationals die gevestigd zijn in Leidschenveen-Ypenburg 

(bewoners, studenten, arbeiders en organisaties). Het doel van de bijeenkomst is dat wij als 

Ingekomen post 

Voortgang Corona 
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gemeente de internationale community beter in beeld kunnen krijgen en zo meer kunnen kijken 

naar de actualiteit. Zeker nu meer fysiek kan en mogelijk is willen we die kans grijpen.  

Ook zien wij dit als een mogelijkheid om weer een stap te kunnen zetten in het verbeteren van de 

sociale cohesie op wijkniveau. 

    
 

VakantiepasClub meivakantie 

Er is deze meivakantie weer van alles te doen voor de leden van de VakantiepasClub. 

Het strand of de grachten schoonmaken, speuren naar jonge dieren, roeien, naar het theater of 

spelen in de grootste binnenspeeltuin in de regio!  

Ook kunnen kinderen twee bioscoopkaartjes winnen met een leuke selfie of actiefoto. Kijk voor deze 

winactie op onze website bij VakantiePas fotoactie. 

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

Leden van de VakantiepasClub krijgen een digitale nieuwsbrief met meer dan 20 activiteiten en 

kortingsbonnen.  

 

Stichting Jeugd Vakantie Aktiviteiten Den Haag (JVA) 

De Stichting Jeugd Vakantie Aktiviteiten Den Haag (JVA) organiseert dit jaar van 11 t/m 

29 juli voor de 49e keer een vakantieproject op het landgoed Duinrell in Wassenaar. 

Wekelijks hopen wij ca. 1000 kinderen een fantastische week vakantie te bezorgen, 

zonder beperkingen als gevolg van coronamaatregelen. 

De inschrijving via onze website (www.jvadenhaag.nl)  

 

 

Ontdek wat kinderen de aankomende tijd kunnen 

doen in bibliotheek Ypenburg! 

Muzikaal meespeelverhaal, 2 mei 2022, 11.00 t/m 6 mei 2022, 12.00 | 

Kerkgebouw De toevlucht  

In 5 ochtenden gaan kinderen van 8 tot 12 jaar aan de slag met het maken van een 

echt muzikaal verhaal samen met Het Residentie Orkest. Je maakt met geluid en 

muziek enge verhalen nog enger en grappige verhalen nog veel grappiger! Deze 

week kunnen kinderen aan de slag met het beroemde verhaal Het jungleboek en 

kun je leren hoe je dit verhaal levensecht kunt maken. Reserveer kaarten 

 

Informatie van Universiteit Utrecht 

Het Coronavirus heeft een lange tijd een rol gespeeld in ieders dagelijks 

leven. Hierbij zijn veel keuzes gemaakt en heeft iedereen zich aan 

moeten passen aan het 'nieuwe normaal'. Het lijkt de goede kant op te 

gaan nu vrijwel alle maatregelen zijn versoepeld. Wij sturen deze mail, omdat de coronaperiode 
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voor studenten en onderzoekers een recente en interessante periode is. Hoe gaan we als mens om 

met zo’n crisis? Hoe hebben we dit allemaal ervaren?  

Een groep studenten van de Universiteit van Utrecht die zich bezighouden met dit onderwerp in hun 

afstudeeronderzoek willen deze vragen graag aan u stellen. Hiervoor is een vragenlijst bij de mail 

toegevoegd die u thuis op uw gemak kunt invullen. Het zou deze studenten erg helpen als u dit voor 

a.s. 1 mei 2022 zou willen doen. Als u dit nou interessant lijkt en deze studenten een handje wilt 

helpen met hun onderzoek, klik dan op de onderstaande link voor meer informatie. In de 

onderstaande link kunt u ook de vragenlijst vinden.  

https://utrechtuniversity.qualtrics.com/jfe/form/SV_3ErqwVtxHeIQgKy  

Het invullen van de online vragenlijst duurt ongeveer 30 minuten. Deelname aan het onderzoek is 

geheel anoniem en vrijblijvend. Er wordt gewerkt volgens de AVG-richtlijnen. Voor deelname aan 

het onderzoek zal gevraagd worden een toestemmingsformulier in te vullen voor het gebruik van uw 

gegevens. De ingevulde vragenlijsten zijn enkel bedoeld voor de analyses van het onderzoek en 

zullen niet aan derden worden verstrekt.  

Namens de studenten van de Universiteit van Utrecht alvast hartelijk bedankt!  
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