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Vrijdag 24 juni 2022  

Van boven bekeken….  
 

- Het lijkt wel een achtbaan dit laatste stukje van het schooljaar… Eerst denk 
het nog heel lang duurt…en dan staan nu ineens de laatste twee lesweken 
voor de deur. Met nog wel wat activiteiten.  

- Woensdag hadden wij studiedag. In de ochtend hadden we  een interessante 
Masterclass gehad van Marcel van Herpen (Pedagoog) over “weten wat je 

moet doen, als je niet weet wat je moet doen”.  
- Onze twee nieuwe collega’s, Iris en Erica,  zijn deze ochtend ook op school 

geweest om kennis te maken met het team.  

- Het tweede deel van de dag hebben de leerkrachten besteed aan rapporten, 
overdracht, groepsplannen en leerlingbespreking met de intern begeleiders.  

- De oudste kleuters zijn deze week al een keer gaan kijken in de nieuwe 
groep. Volgende week vrijdag, 1 juli, gaan alle leerlingen voor ongeveer 45 
minuten in hun nieuwe groep kijken.  

- Donderdag was de fietsendokter op school. Hij heeft alle kleuterfietsen en        
-karren nagekeken en waar nodig gerepareerd.  

- De indeling van de nieuwe groepen 6 is ook bekend.  
 

Fijn weekend! Groetjes, Romana  
  
Agenda 

  

Week van 27 juni Oudergesprekken groepen 1-6 – op verzoek leerkracht 

27 juni Voorlopige adviezen groep 7 

28 juni Circus dag Klarinet ouders vanaf 13:00 welkom om de 
voorstelling van de groepen te bekijken  

(Meer info verderop)  

29 juni  Inloopochtend 08:20-08:40 

30 juni Groep 5A inhaaldag bewaarde land (van okt.2021)  

30 juni 2e Rapport ophalen en een gezellig drankje op het plein.  
17:30 tot 18:00 (meer info verderop)  

1 juli Mogelijkheid voor oudergesprek n.a.v. rapport (30 juni 
intekenen)  

4 juli Groep 8B afscheidsavond 

5 juli Groep 8A afscheidsavond 

5 juli Groep 5B op bezoek bij een echte smid 

6 juli 12:00 uitzwaaien groepen 8 

8 juli  Laatste schooldag > 12:10 aftellen op het Piccoloplein 

9 juli – 21 augustus Zomervakantie!! 
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Medezeggenschapsraad  / Schoolraad  

Voor de Schoolraad van de MR zijn wij op zoek naar nieuwe aanwas. De schoolraad bestaat uit 

ouders die tijdens de vergaderingen van de MR meepraten over alle onderwerpen en advies 

geven. Daarmee creëren we een groter draagvlak van ouders.  Op dit moment zit alleen Bianca 

Opdam nog in de schoolraad.  Heeft u hier interesse in, kunt u zich bij mij, bij Bianca of 1 van de 

ouders van de MR (Michelle v. Rijckevorsel, Edgar Heijns of Jacomine v.d. Linden) melden.  

Dinsdag 28 juni Circus dag op de Klarinet 

Aanstaande dinsdag is het zo ver. Het Circus komt in de Klarinet.  De oudervereniging heeft 

deze dag georganiseerd. In de ochtend zullen alle groepen een circusact voorbereiden onder 

leiding van echte professionals. In de middag zullen zij hun act presenteren aan elkaar en de 

ouders die dit willen bekijken.  

 Vanaf 13:00 gaan de leerlingen klaar 

zitten voor dit optreden, daarna geven 

we ouders de gelegenheid om achter 

de leerlingen plaats te nemen. Wilt u 

tot die tijd niet op het schoolplein 

komen?   Het is wel handig wanneer 

alle leerlingen deze dag op school 

eten.  Meer info heeft u deze week via 

Schoudercom ontvangen.  

 

Donderdag 30 juni Rapport ophalen – Ouder bedank moment 

Donderdag 30 juni kunnen we eindelijk weer het rapport-ophaalmoment organiseren zoals wij 

dit in de jaren voor Corona ook gedaan hebben. Vanaf 17:30 staan de leerkrachten klaar op het 

plein bij de Piccolo met de rapporten van jullie kind(eren). U kunt dit rapport onder het genot 

van een drankje (en een klein hapje) op komen halen. Wij willen u hiermee gelijk bedanken 

voor uw inzet van het afgelopen jaar. Voor het helpen bij het lezen, het rijden naar excursies, 

het begeleiden van een groepje tijdens activiteiten, het thuisonderwijs ondersteunen wanneer 

klassen in quarantaine moesten etc. Zonder u was het voor ons allemaal een stuk lastiger 

geweest. Dus bedankt voor uw 

inzet!  

 Voor alle kinderen is er ook iets 

lekkers te krijgen. De snacks op de 

statafels zijn voor de ouders 

bedoeld.  

We hebben dit jaar in de drankjes 

geen onderscheid gemaakt tussen 

drankjes voor volwassenen en 

drankjes voor kinderen.  
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Gesprekken einde van het schooljaar 

Gedurende het schooljaar worden ouders op 3 

momenten uitgenodigd voor een 10 minuten gesprek. 

Aan het begin van het schooljaar, in november en in 

maart. Aan het einde van het schooljaar nodigen 

leerkrachten alleen die ouders uit van wie het nog echt 

nodig is om ze even te spreken. U ontvangt dan vanzelf 

een bericht van de leerkracht.  

Donderdag 30 juni wordt het 2e rapport uitgedeeld. Die 

avond is er nog een mogelijkheid om via de 

gesprekkenplanner in Schoudercom in te tekenen voor 

een 10- minutengesprek op vrijdag 1 juli in de middag, 

maar dit alleen wanneer u n.a.v. het rapport nog dringende zaken wilt bespreken. (Voor groep 

3B wordt een ander moment geprikt)  

Als u gedurende het schooljaar een gesprek wilt met de leerkracht, is het altijd mogelijk om een 

afspraak te maken.  

Overige berichten:  

Pluim voor jonge mantelzorgers  

Goed nieuws: voor jonge mantelzorgers van 8 t/m 17 jaar is er in 2022 een Pluim 

beschikbaar. Dat is een bedankje en waardering namens de gemeenten Hillegom en Lisse, 

in de vorm van een cadeaubon. Aanvragen kan door de ouders of door henzelf: van 1 april 

tot 1 november, maar nu – de week van de jonge mantelzorger- is hier een extra goed 
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moment voor. Digitaal aanvragen kan online, in 2 

minuten: https://welzijnskompas.nl/pluim-aanvragen/ 

 

https://welzijnskompas.nl/pluim-aanvragen/
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