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vrijdag 21 januari 2022 

Van boven bekeken.....  
 

Het is haast niet te geloven, maar op de Klarinet lijkt het met de besmettingen tot 
nu toe enorm mee te vallen. Waar elders in de regio meerdere klassen of zelfs hele 
scholen gesloten zijn, missen wij maar een stuk of 20 leerlingen (5% van het 

totaal) en de meesten daarvan zitten preventief in quarantaine vanwege positief 
geteste gezinsleden. Laten we hopen dat het hier zo blijft, dan kan het onderwijs zo 

normaal mogelijk doorgang vinden.  
In de groepen 3 t/m 8 is deze week gestart met het afnemen van de toetsen van 
ons leerlingvolgsysteem. Hiermee krijgen we zo halverwege het schooljaar een 

mooi beeld van hoe de groepen er als geheel en de leerlingen er individueel voor 
staan. In de groepen ½ zijn ze gestart met het thema “ziek zijn”, heel toepasselijk 

in deze tijden. De speelwerkhoeken zijn ook ingericht op dit thema en door de 
uitdagende materialen nodigen ze uit tot gerichte (spel)activiteiten.  Wat een genot 
om te zien! 

    
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Fijn weekend! 

 
Romana 

 
Agenda (activiteiten o.v.b. van Coronamaatregelen)  

26 januari  Start voorleesdagen 

 OR vergadering  

27 januari  MR / schoolraad vergadering 

14 februari  Start adviesgesprekken groepen 8 

21 februari  Studiedag – leerlingen vrij  

25 februari  Carnaval op school 

28 februari – 4 maart  Voorjaarsvakantie 

8 maart  MR én OR vergadering 

10 maart Groep 7 en 8  voorstelling in het Poelhuys 

14 maart  Eerste rapport mee 

Vanaf 17 maart  Oudergesprekken 

31 maart  Studiedag – leerlingen vrij 
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Even voorstellen 
Marja Juffermans (ma en di in 3B) 

Mijn naam is Marja Juffermans.  
Ik sta al heel wat jaartjes voor de klas.  

Ik ben gestart in Leiden. In 1999 ben ik in Hillegom op de 
Jozefschool terecht gekomen. Sinds een aantal jaar zijn wij 
gefuseerd met de Leerwinkel en is onze tijdelijke schoolnaam 

Meer en Dorp. 
Ik heb afwisselend de kleuters en groep 3 lesgegeven.   

In Maart krijgen wij nieuwbouw en zal onze school een IKC 
worden met de naam IKC Vossepark.  

Op het ogenblik werk ik de donderdag en vrijdag. Ik vind het erg leuk om op de 
Klarinet een paar weekjes in te vallen. Ik zie dit als een nieuwe uitdaging.  
In mijn vrije tijd mag ik graag een stukje fietsen, of een mooi boek lezen.  

Ik ben getrouwd met Frenk en samen hebben wij twee zonen.  
Mark van 33 en Tom van 26.  

 
Michelle Bierman 
Mijn naam is Michelle Bierman. Ik ben 23 jaar oud. Sinds twee 

weken werk ik op de Klarinet. Op maandag, donderdag, vrijdag 
en 1 keer in de vier weken op de woensdag sta ik als 

onderwijsassistent in de groepen 3. Daarnaast studeer ik aan de 
deeltijd-pabo in Leiden, wat betekent dat ik 1 dag in de week 
stageloop op een andere basisschool en 1 dag in de week les heb. 

Mijn vrije tijd breng ik door met familie en vrienden.   
 

Sijmen kaptein (ma, di, woe in de bovenbouw)  

Even voorstellen, wie ben ik eigenlijk? Mijn naam is Sijmen 
Kaptein, ik ben 42 jaar, getrouwd en heb een zoon van 4 jaar, 

Tygo, en een dochter van 10 maanden, Amelie. Ik heb ruim 
twintig jaar lang gewerkt als technisch specialist. In februari 
2020 heb ik echter besloten om het roer compleet om te gooien 

en mijn hart te volgen; ik heb me ingeschreven op de PABO om 
me om te scholen tot leerkracht basisschool. Vanaf de start van 

de opleiding heb ik op diverse scholen stagegelopen en nu is de tijd gekomen om 
mijn oude werk vaarwel te zeggen en me voor de volle 100% te richten op het 
basisonderwijs. Op de ma-, di-, en woensdag ben ik als onderwijsassistent 

aanwezig, maar hopelijk binnen korte tijd als meester. 

Nationale voorleesdagen 
26 januari t/m 4 februari 

Dit jaar staat het prentenboek “Maar eerst ving ik een monster” 
centraal. 

Woensdag 26 januari starten de voorleesdagen met het 
Nationale voorleesontbijt. Kinderen mogen deze dag, als ze dat 
willen, in hun onesie of pyjama naar school komen. Ze nemen 

hun ontbijt van thuis mee.  
In de klassen wordt er voorgelezen als de kinderen lekker aan 

het ontbijten zijn. Verder zijn er deze week verschillende 
activiteiten in de klassen, zoals het voorleescircuit. Op vrijdag 4 
februari sluiten we de voorleesdagen af.  
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Boeken (van school) gezocht! 

We kiezen er als school voor om te werken met een wisselcollectie, 

zodat de schoolbieb een wisselende collectie heeft zodat het 
aantrekkelijk blijft. Nu wordt de collectie binnenkort omgeruild en 

moeten we de “oude” boeken weer inleveren. Echter….we missen nog 
een aantal boeken. Zou het kunnen dat deze bij u thuis liggen na een 
quarantaineperiode? Wilt u a.u.b. even kijken? Heel erg bedankt! 

 
Deze titels zijn we nog naar op zoek:  

 Sticker T10 = Zoogdieren van Rod Theodorou 
 Sticker IF1 = Waarom? De grote kinderencyclopedie 
 Sticker IF1 = De ruimte van Emmanuelle Lepetit 
 Sticker IF1 = Onder water van Aleksandra Mizielinska 
 Sticker GD1 = De ontvoering van Katryn Lasky 
 Sticker GD1 = Foeksia en het... van Paul van Loon 
 Sticker T44 = Energie van Richard Spilsburry 
 Sticker GH2 = De waanzinnige boomhut van Andy Griffiths 
 Sticker GH2 = Zeg maar Binny van Hilary McKay 
 Sticker GH2 = De ergste jaren van mijn leven van James Patterson 
 Sticker GH2 = Briljante bands en giga geheim van Liz Pichon 
 Sticker GH2 = Bob popcorn van Maranke Rinck 
 Sticker GH2 = Broederschap van het kwaad van Kate Wiseman 
 Sticker B1 = De waanzinnige boomhut van Andy Griffiths 
 Sticker B1 = Flutvakantie van Jeff Kinney 
 Sticker B1 = Oorlog zonder vader van Martine Letterie 
 Sticker B1 = Van Youtube-ster tot influencer van Sabine Zett 
 Sticker GS2 = Siddernacht van Cis Meijer 
 Sticker ST4 = Het dagboek van dubbelloop (Stripboek) 
 Sticker ST4 = Familiegeheimen van Mark van Herpen (Stripboek) 
 Sticker ST4 = Expeditie Robikson van Luc Morjaeu (Stripboek) 
 Sticker ST4 = Ateris in Hispania van A, Uderzo (Stripboek) 
 Sticker JB3 = Van wie is dit skelet? van Henri Cap 
 Sticker JB3 = Het recht van de sterkste van Sean Fay Wolfe. 

In de herhaling:  

 
School-wifi 

Voor de mobiele telefoons van de leerlingen, maken we gebruik van WIFI “De 
Klarinet-leerlingen”. Het wachtwoord is deklarinet1. Deze Wifi gaat doet het alleen 
tussen 8:00 en 16:00.  

 
Inschrijven nieuwe leerlingen 

Heeft u, of kent u nog kinderen die in het 
schooljaar 2022-2023, 4 jaar worden? 
Het zou fijn zijn wanneer deze op korte termijn bij 

ons worden ingeschreven zodat wij weten hoeveel 
kleuters er volgend jaar op school zitten.  

Heeft u uw zoon/dochter nog niet ingeschreven, doe dat dan gauw. Kent u 
gezinnen waarvan de kinderen binnenkort 4 jaar worden, tip ze dan over onze fijne 

school. Het is op dit moment mogelijk om een rondleiding en kennismaking op 
school te doen.  
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Medezeggenschapsraad zoekt Denktank 
 

- Vindt u ook vaak iets van de dingen 

die er op school gebeuren? 
- Praat u daar dan met andere ouders 

op het schoolplein over? 
- Bent u kritisch en heeft u goede 

ideeën hoe het zou moeten op 

school? 
- Wilt u ook dat er iets gedaan wordt 

met uw goede ideeën? 
- Houdt u niet van versieren, luizen 

pluizen, meegaan op uitstapjes of  
voorlezen, maar wilt u wel een 
bijdrage leveren aan de 

basisschoolperiode van uw kind? 
Dan zijn wij op zoek naar U! 

 
Naast de 3 leden van de Medezeggenschapsraad (MR), te weten Edgar Heijns, 
Jacomine Boekestijn en Michelle v. Rijckevorsel,  is er ook een Schoolraad waar 

ouders deel van kunnen uitmaken. Momenteel is alleen Suzan van den Burg lid 
van de Schoolraad. De Schoolraadleden zijn bij alle MR vergaderingen aanwezig 

(we vergaderen ’s avonds) en denken en praten mee over allerlei onderwerpen 
die daar ter tafel komen. Zoals schoolbeleid, resultaten van de leerlingen, PR, 
Overblijf, personele inzet, coronamaatregelen etc. Wanneer de MR om advies of 

instemming wordt gevraagd, kunnen de Schoolraadleden de MR adviseren. Vaak 
stromen Schoolraadleden na een tijdje door naar de MR.  

Heeft u interesse in een plekje in de schoolraad (de volgende vergadering is 27 
januari) meldt u dan aan bij een van de ouders, de leerkrachten van de MR 
(Vera 7B, Marianne 5B of Lenneke 1/2D of bij Romana)  

 
Zelftesten 

Elke week krijgen de bovenbouwleerlingen 2 zelftests mee. Eén 
voor het starten van een schoolweek en 1 voor halverwege de 
week.  

 
 

      

Invaller voor een dagje? 
De nood wordt echt hoog met het lerarentekort! 
Invallers zijn er niet meer het personeel dat op de 

klarinet een stap extra wil zetten, doet dat al. Dus 
doen we hier een oproep: Bent u iemand of kent u 

iemand die in geval van nood best een dag in wil 
vallen in één van onze groepen?  Meld je dan bij 
rvanderholst@sophiascholen.nl.  

Een Pabo diploma / onderwijsbevoegdheid is zeer 
gewenst. Met een diploma tot onderwijsassistent 

kunnen we voor een dag ook uit de voeten. 
Daarnaast zal er een VOG aangevraagd moeten 

worden.  
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