
Beste ouder(s),

Nog een weekje voordat de zomervakantie start.
We beginnen met leuk nieuws!
Zoals u weet zijn er de afgelopen weken sollicitatiegesprekken geweest
voor onze nieuwe directeur. En met een positieve uitslag! In het nieuwe
schooljaar start Kim Tubbergen. In deze Nieuwsbrief stelt ze zich voor. Ook
voor de nog openstaande vacature in groep 4 op maandag hebben we een
nieuwe collega gevonden, juf Irma. Ook zij zal zich voorstellen in deze
Nieuwsbrief.
We zijn heel blij met onze nieuwe collega's en wensen ze een fijne tijd bij
ons op de Paradijsvogel.

Avond 4-daagse
Vorige week was het weer tijd voor de Avondvierdaagse en wat was het
genieten dat deze weer door kon gaan. We hebben over het algemeen
prima weer gehad. Helaas was er op dag twee onweer voorspeld en kon er
niet gelopen worden in het natuurgebied. Ondanks dat hebben we toch wat
fanatieke wandelaars in de wijk zien lopen om de 5 km te lopen op dag
twee. 

Tijdens de routes konden de kinderen genieten van een glaasje limo, een
ijsje van 't Panneland, een krentenbol van de Albert Heijn uit Heemstede,
een appeltje van de Coop en op de laatste avond werden de kinderen o.a.
met bloemen binnengehaald. En niet te vergeten de medailles. Wat zijn we
trots op alle wandelaars!  

We willen via deze weg de IKC-raad bedanken voor het organiseren van de
Avondvierdaagse. Dit was in samenwerking met SportSupport en de
Antoniusschool en Vondelschool uit Aerdenhout. Er waren weer mooie
routes uitgezet in het natuurgebied van de Amsterdamse
Waterleidingduinen. We hebben tijdens het lopen de herten en de vossen
kunnen spotten. Dank daarvoor. 

Nieuwsbrief juli 2022
Groep 6 wint 
Samen met 449 andere klassen uit Nederlands hebben de groepen 5 en
6 meegedaan aan de campagne Bulbs4Kids. We ontvingen 600
bloembollen en hebben vervolgens verschillende ontwerpen gemaakt
hoe we deze wilden gaan planten.
Vervolgens zijn de bollen de grond in gegaan en hebben we het
groeiproces goed in de gaten gehouden. Ook onkruid wieden hoorde er
natuurlijk bij.
Enkele weken geleden ontvingen we bericht dat wij de winnaar zijn
geworden van de Gouden Bloembol 2022! Wij zijn de winnaar geworden
omdat we hebben laten zien dat we enorm veel plezier hebben gehad
met het planten van de bloembollen en dat we er veel tijd en moeite in
gestoken hebben. We hebben allemaal een dopper, een certificaat en
een mooie stenen "Gouden bloembol” gekregen.

Irma stelt zich voor...
Mijn naam is Irma Heij en ik woon in Aerdenhout samen met mijn man
en twee kinderen. Ik ben ondertussen ruim 20 jaar werkzaam in het
onderwijs. Gezelligheid en duidelijkheid vind ik belangrijk in mijn klas.
Maar misschien nog belangrijker is dat een kind zich veilig voelt op
school en met plezier naar school gaat. Van daaruit kan het groeien en
leren. Ik maak graag deel uit van dit groei- en leerproces!



Tuin onderhanden
Wat een top idee van  Frans-Joost, vader van Julian en Philippine om het
schoolplein met elkaar onderhanden te nemen! Vrijdagmiddag is er hard
gewerkt door ouders en de leerlingen en leerkrachten uit de bovenbouw. 
Hartelijk dank voor alle inzet!
Het ziet er weer prachtig uit.

Studiedagen 2022-2023
ma 26 sep          Groep 1 t/m 8 vrij
do 6 okt             Vanaf 12.00 uur groep 1 t/m 8 vrij
vrij 3 feb            Groep 1 t/m 4 vrij
ma 6 feb            Groep 1 t/m 4 vrij
ma 3 april          Vanaf 12.00 uur groep 1 t/m 8 vrij
vrij 16 juni         Groep 1 t/m 4 vrij
ma 19 juni         Groep 1 t/m 4 vrij
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Voor in uw agenda:
di    12 juli        Eindmusical groep 8
wo  13 juli        Achtstegroepers 'het raam uit'
vrij  15 juli        Laatste schooldag, 
                         iedereen 12.00 uur vakantie
ma 29 aug        Eerste schooldag, ouders van leerlingen uit 
                         groep 1 t/m 4 mogen deze dag hun kind
naar de klas brengen
di 6 sept            Schoolfotograaf
do 8 sept           Schoolfotograaf
do 15 sept         Ouderbijeenskomst De Vreedzame School 
                          19.30-21.00 uur

        

     
       

Wij wensen u en de kinderen een heerlijk,
ontspannen vakantie toe, juf Janneke en Desiree
heel veel geluk in de toekomst en juf Irma en Kim
een warm welkom! Tot het nieuwe schooljaar!
Zonnige groetjes,

Team IKC De Paradijsvogel

Leuke activiteiten zomereditie
Via deze link komt u bij de Spaarne kids Zomereditie., met leuke
activiteiten voor het gezin. 
https://bit.ly/3tcFeSb

Kim stelt zich voor...
Beste ouders,

Met trots mag ik vanaf het nieuwe schooljaar de nieuwe directeur van
het mooie IKC De Paradijsvogel zijn. Ik heb er veel zin in om samen
met het team én de ouders te werken aan goed onderwijs en een fijne
leeromgeving voor onze kinderen. Ik zal me hierbij kort voorstellen.
Mijn naam is Kim Tubbergen en ik ben 44 jaar oud. Ik woon samen met
mijn man en twee kinderen, Fleur van 17 jaar en Wout van 15 jaar, in
Vijfhuizen.
Ik werk nu ruim 17 jaar in het onderwijs. Eerst als leerkracht in
verschillende groepen en daarna in een functiemix als leerkracht en
bouwcoördinator. De laatste twee jaar heb ik met veel plezier als
teamleider op IKC Wereldwijs in Hoofddorp gewerkt. Mede hierdoor en
de opleiding schoolleider heb ik veel ervaring opgedaan met
leidinggeven aan een basisschool. Ik verheug me op deze mooie,
nieuwe uitdaging.
Ik kijk er enorm naar uit om te starten en jullie te ontmoeten. Ik wens
jullie voor nu een heel fijne zomervakantie en tot maandag 29
augustus!

Hartelijke groet,
Kim

Handige ouder(s) gevraagd
We hebben een enorm grote opruiming achter de rug in onze school.
Alles is weer heerlijk aan kant. We hebben een gereedschapskast
opnieuw ingedeeld, zodat we daar weer lekker mee aan de slag
kunnen. We zijn op zoek naar een handige ouder die een deur kan
maken voor deze kast. Wilt u meer info? Graag mailen naar
danielle.vansaase@jl.nu. U zou ons er enorm mee helpen.

Benodigdheden schoolspullen
De leerlingen uit groep 5 t/8 moeten zelf voor een aantal
schoolspullen zorgen bij aanvang van het nieuwe schooljaar. In de
bijlage kunt u de lijst met benodigdheden vinden.

Afscheid Desiree
Maandagmiddag 11 juli zal Desiree langs alle klassen gaan om de
kinderen persoonlijk even gedag te zeggen.
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