
 
 

 

 

Nieuwsbrief vrijdag 13 januari 2023 

 

 

 

 

Donderdag 16 februari:    Team Studie Dag; groep 1 t/m 8 vrij 

Vrijdag 24 februari:     Start voorjaarsvakantie;  

EH 12.00 uur vrij / WL 12.15 uur vrij 

Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart:  Voorjaarsvakantie 

 

 

Het Team van De Paradijsvogel wenst u een heel goed 2023. 

Personeelstekort 

De afgelopen maanden is het ons gelukt om bijna alle leerkrachtvervangingen binnen ons team 

op te kunnen lossen. U moet hierbij dan denken aan bijvoorbeeld vertrekkende collega’s, 

ziektevervangingen, afwezigen door dokter/tandartsbezoeken en gesprekken die onder schooltijd 

gevoerd moeten worden, zonder al te vaak een groep thuis te laten. Toch willen wij u erop wijzen 

dat dit wél het geval kan zijn in de toekomst. Door ons wordt er alles aan gedaan om dit te 

voorkomen, maar mocht dit wel het geval zijn hopen wij op uw begrip. 

De coronapandemie sluimert nog voort, maar ondertussen kruist ook een ouderwetse griepgolf 

momenteel ons pad. Velen in onze omgeving snotteren, hoesten en proesten. Op school zijn veel 

kinderen ziek, maar ook onze collega’s kunnen worden geveld door de griep.  

Dit heeft invloed op de stabiliteit in ons onderwijs. Stabiliteit voor de groep maar ook voor de 

extra ondersteuning welke de kinderen buiten de klas zouden krijgen. Dagelijks moet de keuze 

gemaakt worden om bijvoorbeeld de intern begeleider of de groepsondersteuner voor de groep te 

zetten, waardoor de taken die zij normaliter doen veranderen, uitgesteld worden of helemaal 

komen te vervallen. Natuurlijk snappen wij dat dit niet wenselijk is; wij doen er ook alles aan om 

dit te voorkomen. Wij proberen zoveel mogelijk te zoeken naar de minst belastende oplossingen 

om de groepen te bemannen en de kwaliteit te bewaken.  

 

Leerlingvolgsysteem 

Januari en februari staan bij ons op school in het teken van het volgen van onze leerlingen. 

In groep 1/2 worden daarom de lijsten van KIJK! voor elk kind ingevuld. In groep 3 t/m 7 nemen 

we een aantal toetsen bij de kinderen af om te kijken hoe hun ontwikkeling verloopt t.o.v. het 

landelijk gemiddelde.  

Tijdens de komende ronde oudergesprekken van 13 t/m 23 maart a.s. wordt u hierover door de 

leerkracht geïnformeerd.  

Vriendelijk verzoek aan u om voor uw kind geen afspraken onder schooltijd te maken de 

komende tijd.  

 

KiVa thema 5 

Na elke vakantie is het altijd weer even flink wennen voor iedereen; luisteren en stil zijn 

op het goede moment, met respect reageren als de leerkracht of een klasgenoot je een 

vraag stelt, doen wat je gevraagd wordt en niet meteen (verongelijkt) reageren als je 

Actuele informatie 

Belangrijke data 

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


het ergens niet mee eens bent. Zo maar wat voorbeelden die aan de orde kunnen zijn in een klas 

en waar aandacht naar uit moet gaan. 

We zijn na de kerstvakantie weer met een nieuw KiVa-thema gestart. 

In de onderbouw werken we met ‘Plagen, ruzie of pesten?’ 

In de bovenbouw gaan de kinderen aan de slag met het thema ‘Verborgen vormen van pesten.’ 

Hierbij kunt u denken aan het versturen van gemene, anonieme (en digitale) berichtjes en het 

vertellen van negatieve verhalen achter de rug van anderen om. Met verschillende werkvormen 

en groepsgesprekken werkt de groep met elkaar om het ‘negatieve’ te voorkomen en aan een zo 

prettig mogelijk klassenklimaat. 

 

Hoofdluis 

Denkt u er aan om uw kind(eren) de (schone) luizenzak weer mee naar school te geven! Een 

nieuwe luizenzak is voor € 3,00 bij de administratie verkrijgbaar.  

De controle op hoofdluis wordt op dit moment niet op school gedaan. Wij rekenen er daarom op 

dat u zelf met regelmaat het haar van uw kind(eren) op hoofdluis controleert en dat u tot 

behandeling overgaat als er sprake is van hoofdluis. Constateert u hoofdluis bij uw zoon/dochter, 

geeft u dit dan door aan de leerkracht. 

 

Meester Wim (conciërge) is onlangs geopereerd aan zijn voeten.  

Hierdoor zal hij enige tijd uit de running zijn. Wij wensen hem een goed herstel toe.  

Mocht u meester Wim een kaartje willen sturen, dan kunt u dit afgeven bij de 

administratie. Wij zorgen er dan voor dat meester Wim dit ontvangt. 

 

Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze. Hoe ze omgaan met de 

veranderde situatie kan zeer verschillend zijn. 

Ouders willen zeker niet dat hun kind last heeft van de scheiding en hoe kun je je kind hierin 

begeleiden? Ook dit jaar wordt bij ons op school een gratis training hiervoor aangeboden.  

Binnenkort gaan, onder schooltijd, wekelijks bijeenkomsten voor kinderen met gescheiden ouders 

bij ons op school van start. Een Stoere Schildpadden-groep voor kinderen van 4-6 jaar, een 

Dappere Dino’s-groep voor kinderen van 6-8 jaar en een KIES-groep voor kinderen van 8-12 

jaar. 

De drie groepen werken middels een preventief interventieprogramma. Deelnemen aan de groep 

is voor de kinderen een mooi cadeau waar zij de rest van hun leven profijt van hebben.  

De kinderen die eerder deze training bij ons hebben doorlopen, waren erg enthousiast. Het maakt 

niet uit of de scheiding lang of kort geleden is. 

Tijdens de bijeenkomsten wordt de kinderen handvatten aangereikt waardoor zij de scheiding 

leren begrijpen, een plaats kunnen geven en een manier vinden hoe om te kunnen gaan met alles 

wat ze moeilijk vinden van de scheiding. 

Ieder kind doorloopt tijdens de bijeenkomsten het eigen proces van de scheiding onder 

begeleiding van twee professionals welke zijn opgeleid tot coach. Dit gebeurt op interactieve 

wijze met verschillende werkvormen. 

Voor meer informatie over de trainingen en het inschrijven hiervoor, verwijzen wij u naar de site 

van Kenniscentrum Kind en Scheiding: 

https://www.kenniscentrumkindenscheiding.nl/training/paradijsvogel-stoere-

schildpadden-dappere-dinos-en-kies 

Via deze link kunt u uw zoon of dochter inschrijven voor deelname aan een van de 

trainingen. Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk woensdag 25 januari a.s. 

De Stoere Schildpadden en Dappere Dino’s starten op donderdag 2 februari a.s. en 

de KIES-groep zal starten op donderdag 23 februari a.s.  

 

Themabijeenkomst voor ouders over ‘Boosheid van kinderen beter 

begrijpen’ 

Personele informatie 

Trainingen voor kinderen met gescheiden ouders 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kenniscentrumkindenscheiding.nl%2Ftraining%2Fparadijsvogel-stoere-schildpadden-dappere-dinos-en-kies&data=05%7C01%7C%7Cb54ffe8d7ee64bd88f7e08daf3b921d7%7C9840cb5357bc4bb4b804153b5dfb01d9%7C0%7C0%7C638090273716344532%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AJafKPMgWmuGiyno%2BuBcHg3tRnn3%2FT9fCEPCiaHSKt0%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kenniscentrumkindenscheiding.nl%2Ftraining%2Fparadijsvogel-stoere-schildpadden-dappere-dinos-en-kies&data=05%7C01%7C%7Cb54ffe8d7ee64bd88f7e08daf3b921d7%7C9840cb5357bc4bb4b804153b5dfb01d9%7C0%7C0%7C638090273716344532%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AJafKPMgWmuGiyno%2BuBcHg3tRnn3%2FT9fCEPCiaHSKt0%3D&reserved=0


Dagelijks hoor ik verhalen van ouders die gaan over boosheid bij kinderen. Soms is het juist 

treuzelen en tegenwerken, maar boosheid kan zich ook uiten in schelden, schoppen, slaan of 

opstandig gedrag. 

Zo nu en dan boos zijn, is prima maar wat doe je als ouder als de boosheid steeds erger wordt? 

Om u en andere ouders te adviseren, organiseer ik op woensdag 25 januari a.s. een 

themabijeenkomst aan de locatie Eksterhof 3A over ‘Boosheid van kinderen beter begrijpen’. 

Boosheid kent vaak heel wat gezichten. Hoe helpt u nu uw kind(eren) om deze emoties de baas 

te worden? Wat kunt u doen om uw kind(eren) te helpen en hoe blijft u tegelijkertijd liefdevol en 

stevig staan als ouder? 

Kunt u hier handvatten bij gebruiken? Dan nodig ik u van harte uit voor deze ouderbijeenkomst 

op woensdag 25 januari a.s. van 8.45 uur tot 9.45 uur aan de locatie Eksterhof 3A. 

Dit tijdstip is gekozen zodat ouders die kinderen wegbrengen naar de locatie Weidevogellaan ook 

gelegenheid hebben om op tijd aan te kunnen sluiten. 

In de afgelopen 20 jaar ben ik gespecialiseerd in boosheid bij kinderen en ik reik u graag 

praktische handvatten aan waarmee u direct een stap kunt zetten. 

Reserveer nu een plek door een email te sturen naar S.Kooijman@smw-basisschool.nl 

Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 20 januari a.s. zodat we rekening kunnen houden met uw 

komst. 

De themabijeenkomsten voor ouders zijn van terugkerende aard met steeds een nieuw 

onderwerp. 

Onder voorbehoud zijn de volgende data gepland: 

22 februari 2023: thema zelfvertrouwen 

29 maart 2023: thema (faal)angst 

Sander Kooijman SMW+, 06-13596075, S.kooijman@smw-basisschool.nl, werkdagen ma t/m wo 
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