
Beste ouder(s),

Formatie
Achter de schermen zijn we al enige tijd bezig met de formatie. Wat fijn dat
we dit nu met jullie mogen delen. Het was een behoorlijke puzzel, maar we
zijn trots op het resultaat. Door de NPO-gelden in te zetten, hebben we
enkele groepen kunnen creëren vanaf groep 4. U kunt de formatie onderaan
deze nieuwsbrief vinden.

Schooltijden
Drie jaar geleden hebben we onze schooltijden met een kwartier verlengd
en werd de pauze tussen de middag van 12.00 uur tot 13.15 uur. Uit de
evaluatie, die is gehouden onder de leerlingen van de bovenbouw,
leerkrachten en pedagogisch medewerkers van Les Petits, bleek dat het
toch wenselijk was om weer terug te gaan naar pauze van 12.00-13.00 uur.
De pauze van vijf kwartier werd als lang ervaren en bracht helaas niet de
energievolle kinderen om 13.15 uur in de schoolbanken.
De TSO zal dus met een kwartier worden verkort. De kosten worden daarom
teruggebracht naar €1,65. Voor verdere informatie over de TSO en BSO
komend schooljaar, zie bijlage.
Na de zomervakantie zal de volgende schooltijd gehanteerd worden:

maandag, dinsdag en donderdag van 8.30-12.00 en van 13.00-15.00 uur.
woensdag van 8.30-12.15 uur
vrijdag van 8.15 -12.00 uur (onderbouw)
                   8.15 -12.00 uur  en 13.00-15.00 uur (bovenbouw)
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Meester Michiel, juf Janneke en Desiree
Meester Michiel is vorige week aan zijn schouder geopereerd. Wat fijn
om te horen dat de operatie goed is gegaan. We wensen meester
Michiel veel beterschap! De gymlessen zullen op donderdag vervangen
worden door meester Thom, voor de leerlingen een bekende meester.
Voor de maandag zijn we nog op zoek naar vervanging.

U heeft misschien het nieuws via Parro al vernomen, helaas gaat juf
Janneke ons verlaten. Haar zoontje gaat naar de basisschool in regio
Zuid- Holland en begrijpelijk wil Janneke gelijke schoolvakanties met
haar gezin. Janneke heeft de afgelopen jaren veel voor de school
betekend en we zullen haar als juf en collega gaan missen!

Zoals u in de brief vanuit het bestuur heeft kunnen lezen zal Desiree 
 tot de zomervakantie vanuit huis werken. Eva Engel (IB) en Sarah
Roest (leerkracht groep 8) zullen aanspreekpunt zijn voor de ouders,
leerlingen en het team. Zij zullen de taken van Desiree oppakken en
samen met het team zorgen voor fijne schoolweken tot de
zomervakantie.

Cheque voor de Zebrazorg
We zijn 7 juni naar de zebra zorg geweest , met de peuters en kinderraad om een
cheque te brengen van wel €600!! . Dit mooie bedrag hebben we opgehaald tijdens
het lentefeest met de verkoop van hapjes en drankjes. Zij gaan daar mee verrekijkers
kopen om op het nest van de ooievaar te kijken met kleine ooievaartjes . 
Namens de leerlingenraad, Anouk en Giann-luca , groep7.

Hulp gevraagd
Op school zijn we met een grote opruimactie gestart. We zijn op zoek
naar ouders die ons willen helpen met het uit elkaar halen van een
aantal kasten en tafels, zodat ze in de grofvuilcontainer passen.
Mocht u donderdagochtend 23 juni willen en kunnen helpen, dan kunt
u zich opgeven via wilma.bakker@jl.nu



 Groep 1/2 Groep 2/3 Groep 4 groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8

Ma Danielle Rebecca ? Estelle Suzanne Mike Bianca

Di Danielle
Rebecca en
Madelien

Inge Estelle Suzanne Mike Bianca

Woe Lisette Rebecca Inge Estelle  Suzanne Mike Bianca

Do Danielle Madelien Inge Hedi Suzanne Mike Sarah

Vrij Lisette Madelien Inge Hedi Danielle  Mike Sarah

Afscheid Gaby
Dinsdag 31 mei hebben we met de hele school afscheid genomen van Gaby
van Les Petits. De kinderen hebben de Macarena, ‘Gaby’ Shark en ‘Gaby’ van
Justin Bieber met haar gedanst.
We gaan Gaby erg missen en wensen haar veel succes!

Een warm welkom aan
Nadine, James, Sara, Miles, Olivia, Soniya, Rahaf, Emirhan.

Voor in uw agenda
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woe 15 juni     Talententijd
do    16 juni     Schoolreis groep 1 t/m 7
vrij   17 juni     Onderbouw vrij
ma   20 juni     Onderbouw vrij
week van ma 27 t/m vrij 1 juli Voorlopig adviesgesprek
groep 7
di     28 juni      Afscheid Janneke 
vrij     01 juli     Rapport 2 mee
di    05 juli        Kijkmiddag in nieuwe groep
di    12 juli        Eindmusical groep 8
wo  13 juli        Achtstegroepers 'het raam uit'
vrij  15 juli        Laatste schooldag, 
                         iedereen 12.00 uur vakantie

        

     
       

Met vriendelijke groeten,

Team IKC De Paradijsvogel

Juf Eva blijft onze zorgcoördinator op woensdag t/m vrijdag 
meester Michiel verzorgt de gymlessen op maandag en woensdag
voor groep ⅔ t/m 8 
onderwijsassistenten Dominique en Erica zullen assisteren in
groep ½ en ⅔ 
juf Lisette zal juf Madelien coachen op donderdag in groep ⅔ 
juf Sarah blijft de evenementen coördineren 
meester René verzorgt de ICT 
we zijn op zoek naar een leerkracht groep 4 voor de maandag

Formatie nieuwe schooljaar


