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vrijdag 25 juni 2021 

Van bovenaf bekeken….  
 

Een regenachtige start maandag, maar wel een feestelijke.  De 
groepen 8 gingen namelijk op kamp. De afgelopen maanden was het 
natuurlijk best even spannend of het allemaal “gewoon” door kon 

gaan en dat was gelukkig ook zo. 
Om 9:00 stapten 48 groep 8ers 

en 4 leerkrachten vol goede zin 
in de touringcar die voor hen 
klaar stond en om 9:10 zaten alle 

koffers, slaapzakken, zakken 
chips etc. in de bus en konden ze 

onder begeleiding van uitzwaaiende ouders en 
groep 1/2A vertrekken naar Heino.  
 

Daarna was het tijd voor een ander feestje, want ik bleek 25 jaar in het onderwijs 
te werken. Verrast met bloemen van het bestuur en collega-directeuren, 

toegezongen door de leerlingen van de groepen ½ en mooie “kaarten” van de 
leerlingen uit de groepen 3 t/m 7 had ik een hele leuke dag! ’s Middags heb ik de 
leerlingen getrakteerd op een minireepje om ze te bedanken. 

       
Ook deze week gingen 2 groepen 1/2 op slootjesexcursie bij het Keukenhofbos. Ze 
hebben ervan genoten! 

Woensdag was het in de plusklas een gezellige boel. De leerlingen hebben als 
onderdeel van hun project over muziek een flessenorgel te maken. 
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Woensdag om 17:00 waren alle groep 8 leerlingen en de 4 leerkrachten weer veilig 

en wel terug. Ze hadden 3 fantastische dagen gehad. 
 
Van juf Linda ontving ik een paar leuke foto’s van het bewegingscircuit uit de 

gymles.   

     
Nog 3 weken te gaan. ☺ 
 

Fijn Weekend! 
Romana 
 

Agenda juni-juli 

29 juni  MR vergadering  

1 juli  Schoolreisje nieuwe datum 23 september  

1 juli en 5 juli Adviesgesprekken groepen 7  

2 juli  Studiedag – alle leerlingen vrij 

5 juli   Oudergesprekken groepen 1-6 op verzoek leerkracht  

6 juli  Feestdag voor alle leerlingen 

8 juli 2e Rapport met de leerlingen mee 

9 juli Oudergesprekken op verzoek van ouders (gr. 3-6)  

12-13 juli Afscheidsavonden groepen 8  

14 juli  Afscheid juf Resi  

16 juli Laatste schooldag 

17 juli –  

29 augustus 

Zomervakantie  

 

Mondkapjes 
Nu er morgen zoveel versoepelingen ingaan, 

gaan ook wij op de Klarinet weer een stapje in 
de richting van normaal zetten.  
Vanaf komende maandag is het dragen van 

mondkapjes op school niet meer verplicht. 
Mocht een leerkracht of een leerling zich daar 

nog wel prettig bij voelen, zullen we het 
natuurlijk niet verbieden.  
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Fotograaf op bezoek 
Aanstaande dinsdag komt er een fotograaf op bezoek om foto’s te maken van de 
school, de lessen en leerlingen. Deze zullen o.a. worden gebruikt voor de nieuwe 

website en PR doeleinden. Vanuit schoudercom heb ik een lijst gehaald van 
leerlingen waarvan de ouders toestemming hebben gegeven om foto’s te mogen 

maken. Als de foto’s klaar zijn en we de foto’s definitief gaan gebruiken dan zullen 
we die foto’s nog even met de betreffende ouders delen om zeker te weten dat het 
goed is dat we ze gaan gebruiken. Alvast dank voor de medewerking.  

 
Formatie – Groepsindeling komend schooljaar 

Het duurt dit jaar iets langer voordat we ons definitieve plaatje bekend kunnen 
maken. Ik hoop dat begin volgende week alles definitief is en dan kan ik 

woensdagmiddag zowel de formatie (wie staat voor welke groep) als de 
groepsindeling voor de nieuwe groepen 3 en 6 aan u bekend maken. Woensdag 9 
juli is er een wenmoment voor de leerlingen bij de nieuwe leerkracht(en).  

 
2e rapport en gesprekken 

Op maandag 5 juli vinden de eindejaarsgesprekken plaats. Omdat we er enkele 
jaren geleden voor hebben gekozen met kennismakingsgepsprekken te gaan 
werken en een extra contactmoment in november hebben gepland, zijn deze 

eindejaarsgesprekken zogenaamd "facultatief”. Dat betekent dat de leerkrachten in 
eerste instantie alléén die ouders uitnodigen waarvan zij het belangrijk vinden om 

voor de vakantie nog even om de tafel te gaan. Dit kan zijn door de laatste 
toetsresultaten die anders zijn dan verwacht, maar bijvoorbeeld ook omdat het 
gedrag ineens veranderd is, of de leerkracht een andere reden heeft om u uit te 

nodigen.   
Op donderdag 8 juli krijgen de leerlingen het 2e rapport mee naar huis. 

Bent u nog niet op gesprek geweest bij de leerkracht en heeft u naar aanleiding van 
het rapport, of andere gebeurtenissen de laatste weken behoefte aan een gesprek, 
dan hebben wij nog ruimte gemaakt voor enkele oudergesprekken op 

vrijdagmiddag 9 juli vanaf 13:00.  
 

U ontvangt hier donderdagmiddag 8 juli een inschrijflink 
voor. Wilt u daar gebruik van maken, dan kunt u 
inschrijven tot 20:00 uur die avond. De leerkracht heeft 

dan nog de mogelijkheid om een googlemeet uitnodiging 
aan te maken. Alle gesprekken vinden online plaats.  
 

 

 

 

 
Schoolreisje 
Nieuwe datum voor het schoolreisje wordt donderdag 23 september. Het 

gereserveerde bedrag voor dit jaar wordt dan meegenomen naar komend 
schooljaar.  

Komend schooljaar gaan we dan weer sparen voor het volgende schoolreisje.  
Op 1 juli is er gewoon school. Ook omdat we de dinsdag daarop nu een feestdag 
hebben gepland.  
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Feestdag 

Dinsdag 6 juli wordt een echte feestdag op de Klarinet. Alle leerlingen blijven deze 
dag de hele dag op school. Dit is omdat sommige workshops tussen 12 en 13 uur 
plaatsvinden. De leerlingen hoeven alleen eten en drinken voor de lunch mee te 

nemen, voor een tussendoortje en drinken in de ochtend wordt gezorgd.  
De ouderrraad heeft een fantastisch programma in elkaar gezet met voor elke 

groep 3 activiteiten. We zouden het leuk vinden wanneer de leerlingen in hun 
Klarinetshirt zouden komen.  Er zijn vandaag geen “gewone” gymlessen. 
Alle groepen krijgen een workshop met “drumballen” (www.drumtastic.nl) op het 

schoolplein. (in de speel- of gymzaal als het slecht weer is, dus gymschoenen mee) 
Alle groepen krijgen een workshop dansen van dansschool Welkom in het Poelhuys. 

Voor de groepen 1 t/m 4 komt er een springkussen op het schoolplein.  
Voor de groepen 5 t/m 8 is er een silent disco. 

Ook krijgen alle leerlingen in de loop van de dag een ijsje van de ijscoman die op 
het schoolplein staat.  
Ouders van leerlingen met een speciaal dieet kunnen even contact opnemen met de 

groepsleerkracht.  

  
 
Vakantierooster schooljaar 2021-2022  

  
Zomervakantie 2021      19-07-2021 t/m 28-08-2021   
Herfstvakantie:   18-10-2021 t/m 22-10-2021   
Kerstvakantie:   24-12-2021 t/m 07-01-2022 *begint al op vrijdag!   
Voorjaarsvakantie:  28-02-2022 t/m 04-03-2022    
Meivakantie:   25-04-2022 t/m 06-05-2022   
Zomervakantie 2022  11-07-2022 t/m 19-08-2022    

Vrije dagen:  
Feestweek Lisse: 30-9-2021 en 01-10-2021   
Pasen: 15-04-2022 en 18-04-2022      
Koningsdag: 27-04-2022 op een woensdag, valt in meivakantie  

Hemelvaart: 26-05-2022 en 27-05-2022   
Pinksteren: 06-06-2022  
  

Studiedagen 
Dinsdag 16 november 2021 (zeker) 

Maandag 21 februari 2022 (onder voorbehoud) 
Donderdag 31 maart 2022 (onder voorbehoud)  
Woensdag 22 juni 2022 (onder voorbehoud)  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

http://www.drumtastic.nl/
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Ingezonden post 

 

 

Podcastserie ‘Is dit normaal?’ 
De ontwikkeling van kinderen en vragen die  

Ouders erbij hebben 
 
 

Gratis te luisteren podcastserie voor ouders van kinderen van 2 tot 18 jaar. 
 
Elke fase, van zwangerschap tot jongvolwassene, kent zijn eigen uitdagingen en vragen. Wat maken 
ouders mee bij de opvoeding en het opgroeien van hun 
kind(eren) en waar lopen zij tegenaan? 
 
In deze podcastserie spreken diverse professionals met 
ouders over uitdagingen bij het ouderschap en de 
opvoeding van kinderen. De onderwerpen zijn situaties 
waarin veel ouders zich kunnen (en zullen!) herkennen.  
Vaak denken ouders dat zij de enige zijn die tegen deze 
specifieke vragen of situaties aan lopen, maar dat is lang 
niet altijd zo. Vaak is het gedrag van je kind hartstikke 
normaal en hoort het bij de leeftijdsfase waarin ze zitten. 
 
‘Is dit normaal? De ontwikkeling van kinderen en vragen 
die ouders erbij hebben.’ bestaat uit meerdere afleveringen van ongeveer 30 minuten. Iedere podcast 
komt er een ander onderwerp aan bod, waarbij ouders openhartig hun verhaal vertellen en 
professionals hier enkele tips en adviezen over geven. De onderwerpen die tot op heden zijn 
opgenomen gaan over pubergedrag, driftbuien bij peuters en typisch jongensgedrag.  
 
Beluister de gratis podcastserie via www.cjghm.nl (en klik op jouw gemeente) of via deze link. 

 

Meer informatie en luisteren naar de podcastserie 
Website: www.cjggouda.nl/pagina/podcasts/877917 
E-mail: cjggouda@ggdhm.nl 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cjggouda.nl/pagina/podcasts/877917
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Een leerzame dag bij de Speelschool de Klarinet 
 

Bij Speelschool de Klarinet worden kinderen van 2 tot 4 jaar op een speelse en leuke manier 

voorbereid op de basisschool. Hier komen kinderen van ouders die moeten werken, maar ook 

om kinderen speelervaring op te laten doen met andere kinderen. Voor deze vorm van 

kinderopvang is de kinderopvangtoeslag ook van toepassing.  

 

Naast de diverse eet- en drinkmomenten gaan de 

kinderen in de kring met kleine stoeltjes. Tijdens de 

kring worden er liedjes gezongen, boekjes 

voorgelezen en doen we activiteiten die passen bij 

het thema van dat moment. 

Daarnaast komt er iedere dag een peutersportleiding 

op de groep om samen met kinderen een half uur 

intensief te bewegen in spelvorm.  

Uiteraard kunnen de kinderen ook vrijspelen met het 

ruime aanbod aan speelgoed en doen wij geregeld 

creatieve activiteiten, zoals verven, plakken en 

tekenen. Bij de Speelschool werken wij in thema’s, die ongeveer 5 weken duren. 

 

 

Gratis een keer meespelen? 

 

 
 

Wil je kennismaken met de Speelschool of meer informatie ontvangen, 

dan kun je mailen naar: debbie@skolkinderopvang.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

SKOL Kinderopvang 

 

Debbie Favié, locatiemanager            

 

 

 

mailto:debbie@skolkinderopvang.nl
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Opvanggezin en maatjes gezocht (voor kinderen t/m 18 jaar)! 

Beste ouder(s) en verzorger(s), 

Het jeugd- en gezinsteam (JGT) is opzoek 

naar gezinnen in Lisse die kinderen willen 
opvangen als het voor het gezin zelf te 

zwaar wordt. Dat kan voor een dag(deel) 
zijn, maar ook voor bv. een weekend. Ook 
zijn we opzoek naar maatjes die een stukje 

van hun tijd willen investeren in een ander. 

Heeft u hier weleens aan gedacht of spreekt 
het u aan? Neem dan gerust contact met ons op!  

We gaan graag met u in gesprek! Het JGT vindt het belangrijk om te kijken naar 

mogelijkheden om gezinnen met elkaar te verbinden en om een fijne opvangplek te 
vinden voor een kind in de plaats waar hij/zij woont. 

Hartelijke groet, Arja van Mourik en Lucinda van Harten 

Jeugd en GezinsTeam Lisse Info: www.jeugdengezinsteams.nl 

Mailadressen: a.vanmourik@jgthollandrijnland.nl en 

l.vanharten@jgthollandrijnland.nl 

 

 

 

--Einde--- 


