
 
 

 

 

Nieuwsbrief vrijdag 3 februari 2023 

 

 

 

 

Vrijdag 10 februari:     Definitief advies groepen 8 

Maandag 13 februari:    Schoolreisje groep 1-2 

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 

Maandag 13 maart t/m donderdag 23 maart: Oudergesprekken groep 1 t/m 7 

Woensdag 22 maart:     Team Studie Dag; groep 1 t/m 8 vrij 

Dinsdag 28 maart:     Informatieavond van groep 2 naar groep 3 

 

 

Juf Saskia (IB groep 1 t/m 3) heeft per 1 maart a.s. een nieuwe uitdaging gevonden. Zij 

gaat als intern begeleider onderbouw aan de slag op een basisschool in Nijkerk.  

Wij danken juf Saskia voor al haar inzet op De Paradijsvogel en wensen haar veel 

succes en plezier op haar nieuwe werkplek. Achter de schermen bekijken wij momenteel hoe wij 

deze vacature gaan invullen. Mocht hier meer duidelijkheid over zijn, dan informeren wij u nader. 

 

Elisa Vink is sinds 17 januari jl. bij ons op school aan de slag gegaan als onderwijsassistente. Zij 

is van dinsdag t/m vrijdag op school aanwezig. Wij wensen Elisa veel plezier bij ons op De 

Paradijsvogel. 

 

 

Corona 

Helaas zien wij op dit moment een stijging in het aantal positieve coronabesmettingen onder 

leerlingen binnen onze school. Wij adviseren u daarom de gezondheid van uw zoon/dochter goed 

in de gaten te blijven houden en preventief, of in ieder geval bij klachten, een zelftest bij uw 

zoon/dochter af te nemen. Bij een positieve uitslag van de zelftest vernemen wij dit graag direct 

van u. 

 

Definitief advies groepen 8 

De kinderen van groep 8 ontvangen op vrijdag 10 februari a.s. o.a. hun definitieve eindadvies 

van ons. Een advies waarvan wij denken dat op dit moment het beste bij hem of haar past.  

Vanaf 11 februari a.s. kunnen de kinderen zich aanmelden voor de VO-school van hun eerste 

keus. De VO-scholen hebben hun best gedaan om zichzelf geheel op eigen wijze zo goed mogelijk 

te presenteren. We hopen dat het onze leerlingen lukt om een VO-school te kiezen die hem of 

haar aanspreekt en waar hij/zij zichzelf de komende jaren wel ziet rond lopen. 

 

Actuele informatie 

Personele informatie 

Belangrijke data 

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


Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7 

Van maandag 13 t/m donderdag 23 maart a.s. (m.u.v. woensdag 22 maart a.s. door de geplande 

Team Studie Dag) staan de voortgangsgesprekken voor groep 1 t/m 7 gepland. Binnenkort 

informeren wij u hierover nader. 

 

Informatieavond van groep 2 naar groep 3 

Voor alle ouders van onze leerlingen die mogelijk in het schooljaar 2023-2024 naar groep 3 gaan, 

organiseren wij een informatieavond op dinsdag 28 maart a.s. Tijdens deze avond komen o.a. de 

overeenkomsten en verschillen tussen het onderwijs in de groepen 2 en 3 aan bod. Maar ook de 

middelen die gebruikt worden bij het nemen van een besluit tot al dan niet doorstromen naar 

groep 3. Binnenkort ontvangen de ouders van deze leerlingen een uitnodiging voor deze 

informatieavond.  

 

Themabijeenkomst voor ouders: ‘Zelfvertrouwen versterken’ 

Hoe geef je kinderen zelfvertrouwen? Zelfvertrouwen is de motor van de 

ontwikkeling. Als het zelfvertrouwen goed is, dan merk je dat in alles. Het gaat 

lekker op school, je kind heeft vrienden en speelt. Wanneer onzekere gevoelens de overhand 

nemen, dan kan ik me voorstellen dat u zich zorgen maakt. Hoe helpt u uw kind om sterk te 

staan in de wereld? Hoe versterkt u het zelfvertrouwen van uw kind? 

Om u en andere ouders hierin te helpen, organiseer ik (SMW) een themabijeenkomst met als 

thema ‘Zelfvertrouwen Versterken’. 

We blikken eerst terug op de vorige bijeenkomst over boosheid en daarna gaan we aan de slag 

met zelfvertrouwen. We gaan aan de slag met ‘sterke kanten ontdekken’, zelfstandigheid, 

vertrouwen geven, zelf problemen oplossen zodat uw kind grip krijgt op onzekere gevoelens. 

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

op woensdag 22 februari a.s. van 8.45 – 9.45 uur aan de locatie Eksterhof. 

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

gelegenheid hebben om op tijd aan te kunnen sluiten. 

Ik reik u graag praktische handvatten aan waarmee u direct een stap kunt zetten.  

Aanmelden kan door een email te sturen naar: S.kooijman@smw-basisschool.nl o.v.v. 

themabijeenkomst ‘Zelfvertrouwen versterken’.  

Aanmelden kan tot uiterlijk 21 februari a.s. zodat we rekening kunnen houden met uw komst. 

De komende periode organiseer ik meerdere ouderbijeenkomsten en het onderwerp kan per 

bijeenkomst verschillen. Onder voorbehoud is de volgende datum gepland: 29 maart 2023: 

(Faal)angst. Opgeven voor deze bijeenkomst kan altijd. Stuurt u een email naar 

S.kooijman@smw-basisschool.nl o.v.v. themabijeenkomst ‘Faalangst’. 

\ 

 

Culturele gezins-UIT-agenda Haagjes 

Ideeën voor kinderfeestjes, (gratis) activiteiten bij de bibliotheek, 

kindervoorstellingen in de Haagsche theaters, (betaalbare) workshops en vele 

andere tips: http://bit.ly/3WORO6j 

Stichting Cultuurpromotie Gezinnen, Zeverijnstraat 6, 1216 GK Hilversum Mark Craandijk, 

mark@gezinencultuur.nl, 035-6917299 of 06-39456266 

 

 

Weerbaarheidstraining Rots en Water  

Onze psychosociale weerbaarheidstraining Rots & Water gaat in maart weer van 

start. Meer informatie over deze sociale weerbaarheidstraining staat op de 

bijgevoegde flyer. Lessen voor leerlingen groep 5 & 6 staan gepland op 

dinsdagmiddag (vanaf 7 maart) van 15:45 (inloop vanaf 15:30) tot 17:00 uur in wijkcentrum 

Leidschenveen. Lessen voor groep 7 & 8 op donderdagmiddag (vanaf 9 maart) van 15:45 (inloop 

vanaf 15:30) tot 17:00 uur in Buurtcentrum de YP. In de bijlage onze flyer met meer informatie 

over de inhoud van de training. In totaal zijn er 12 lessen, inclusief een groepsuitstapje en voor 

ouders is er een ouderbijeenkomst. De laatste les wordt afgesloten met de deelnemende kinderen 

en hun ouders. Bijdrage voor de training bedraagt €50,- wat eventueel in termijnen betaald kan 
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worden. Indien een gezin dit niet kan opbrengen gaan we in gesprek om te kijken wat 

haalbaar/passend is. 

Aanmelden kan via ons algemene emailadres: rotsenwaterleyp@wijkz.nl. Ouders krijgen dan het 

formulier met intake vragen uit de bijlagen toegestuurd waarmee zij hun zoon of dochter kunnen 

aanmelden. 

Wanneer een training al gestart is kunnen ouders kunnen zich ook eventueel aanmelden voor de 

geïnteresseerdenlijst zodat zij op de hoogte gehouden worden wanneer een nieuwe training start 

en zij dan ook eerder kunnen inschrijven voor de training. Voor de geïnteresseerdenlijst is 

aanmelden met naam, leeftijd & groep van het kind en telefoonnummer en emailadres van 

ouders voldoende. 

Met vriendelijke groet, Elise Loers, Jeugdwerker Leidschenveen 

Werkdagen: maandag (halve dag), dinsdag t/m vrijdag M. 06-816 887 55 

Facebook /jeugdwerk.leidschenveen Instagram: jeugdwerkplekkie  
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