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vrijdag 9 juli 2021 

Van bovenaf bekeken….  
 

Wat een leuke week was dit! Met als hoogtepunt natuurlijk de dinsdag. Wat een 
fantastische dag heeft onze ouderraad voor de leerlingen georganiseerd! Op Social 
Media (Facebook – Instagram - Schoudercom en bij Blik op Lisse) zijn vele foto’s en 

een filmpje gedeeld, onderin deze nieuwsbrief nog een klein overzicht. Wij en 
vooral de leerlingen hebben ervan genoten! 

    
 
Woensdag was het wenmoment. Altijd spannend, zowel voor de leerlingen als voor 

de leerkrachten. Na even aftasten was het in alle groepen gezellig geweest. Zelfs 
de leerlingen die met hun eigen juf meegingen, gedroegen zich of ze in een 
compleet nieuwe klas waren gestart, echt heel grappig!  

 
Donderdag hadden de groepen 5 opnieuw een 

muzikale dag. Zij hadden nog een trombone 
workshop te goed en die kon nu gelukkig wel 
plaatsvinden.  

 
 

 
 

In de laatste weken voor de zomervakantie is het altijd druk en hectisch. Zeker na 
een 2e Corona schooljaar merken we dat de leerlingen moe zijn, de leerkrachten 
zijn aan het aftellen en ook aan de ouders merken we dat het een lang jaar is 

geweest. Nu maar hopen dat we toch allemaal van onze welverdiende vakantie 
kunnen gaan genieten en dat we komend schooljaar enigszins normaal kunnen 

gaan draaien.  
 
Deze week zijn de laatste oudergesprekken gevoerd, de voorlopige adviezen zijn 

gegeven en de rapporten zijn meegegaan. Alles wijst op het laatste stukje van het 
jaar. Volgende week gaan onze groepen 8 “shinen” in hun musicals en woensdag 

gaan we van hen en van juf Resi afscheid nemen.  
 
 

Fijn Weekend! 
Romana 
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Agenda juni-juli 

12-13 juli Afscheidsavonden groepen 8  

14 juli  Afscheid juf Resi  

14:00 1 Afscheid groepen 8 door leerlingen om 12:00 uur . 

16 juli Laatste schooldag 
Aftellen tot zomervakantie  

17 juli –  
29 augustus 

Zomervakantie  

 
 

Gezocht: Reservekleding! 
Voor bij de kleutergroepen zijn we op zoek naar reservekleding. Die kunnen we dan 

gebruiken wanneer een kleuter een ongelukje heeft gehad. We denken aan 
broeken, ondergoed, sokken, leggings etc.  U mag dit afgeven bij de leerkrachten 
die ’s morgens bij het hek staan.  

 

Laatste schooldag 

Volgende week vrijdag is de laatste schooldag. Zoals altijd willen we met alle 
leerlingen gezamenlijk het schooljaar afsluiten.  

Rond 12:00 zullen de leerkrachten zich met de leerlingen richting het piccoloplein 
begeven. Daar zullen we met elkaar het schoollied zingen en aftellen naar de 

vakantie.  
Normaliter zijn ouders welkom op het plein om dit (tussen) de leerlingen mee te 
maken. Dit kan helaas nog niet. Er is een uitzondering voor de ouders van de 

kleuters. Zij krijgen via de 
groepsleerkracht nog een schoudercom 

bericht hoe dit moment voor hen en de 
kleuters gaat verlopen. Na het aftellen 
zullen de leerlingen van de groepen 3-4 

door de leerkrachten naar het zijplein 
worden gebracht, waar ze net als op 

andere dagen kunnen worden 
opgehaald.  
 

 
Plannen volgend Schooljaar 

Ongetwijfeld heeft u ook in de media gelezen dat alle scholen extra geld krijgen om 
achterstanden weg te werken. Ook de Klarinet heeft dit geld ontvangen. Omdat het 
wel meevalt met de achterstanden hebben we niet het gehele bedrag hieraan 

besteed. Juf Lisette Castelijn blijft wel nog 1 dag op de Klarinet om individuele 
leerlingen uit de bovenbouw in kleine groepjes bij te spijkeren op het gebied van 

rekenen. Daarnaast hebben we wat extra mensen in kunnen zetten zodat er net 
iets meer handen bij elke groep betrokken zijn ter ondersteuning. 
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Ten slotte en dat vind ik eigenlijk nog het leukste om 

aan u te vertellen: 
Volgend jaar krijgen alle groepen (1 t/m 8 dus) 1x per 
week muziekles van een echte muziekdocent!  En 

hebben we voor de groepen 3 t/m 8 ook een 
drama/dans docent en een tekenleerkracht (juf Nancy v. 

Moorten) bereid gevonden om lessen te komen geven. 
Dus ook voor de creatieve en culturele kant komt 
volgend jaar meer aandacht.  

 
PR 

Iedereen in Lisse zou natuurlijk moeten weten wat een fijne 
school de Klarinet is. Je leert er goed lezen en rekenen, en 

daarnaast doen we er zoveel mogelijk aan om iedereen een 
fijne tijd te bezorgen. Volgend jaar willen we dat ook wat 
duidelijker aan “de buitenwereld” laten zien. Wij denken dat 

het een goed idee is om in deze “PR-campagne” ook ouders te 
betrekken. Denkt u: “Dat is helemaal wat voor mij”, dan hoor 

ik (Romana) het graag!  
 
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.  
 

 

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  

Maandag 21 februari 2022  
Donderdag 31 maart 2022  
Woensdag 22 juni 2022  

 

mailto:rvanderholst@sophiascholen.nl?subject=PR%20Klarinet
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Rugtas gezocht!  
Onderstaand bericht stond op 
Facebook.  

Een leerling van onze school is 
afgelopen dinsdag deze rugtas 

verloren in het winkelcentrum 
Poelmarkt. Als u hem gevonden  
heeft, kunt u hem afgeven op school. 

Alvast bedankt voor de medewerking! 
 

Mijn zoontje heeft per ongeluk zijn 

schooltas gisteren in de Poelmarkt laten 

staan. Bij het speeltoestel wat bij de digros staat, Wij hebben alle winkeliers al na vraag 

gedaan of er een tas is gevonden. Maar helaas. Nu hier een oproep  

Er zit een groene schoolbeker in en een broodtrommel van woezel en pip. En zijn 

koekkruimels die hij die dag op school had gekregen (ze hadden een feestdag op school)  

(Foto erbij hoe de tas eruitziet) blauw met blauwe sterren. 

Groene label zat er niet meer aan. 
 

 
Picknick Concert  

 
Na zo’n muzikale week kunnen we u dit bericht natuurlijk niet onthouden. 
DaCapo houdt aanstaande zondag een concert in het Mondriaanpark. Het begint om 

12:30 en duurt een uurtje. Toegang is gratis, dus, neem je eigen picknickkleedje en 
zoek een mooi plekje uit, dan wordt het een topmiddag! 
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Foto’s van de feestdag:  
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--Einde--- 


