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vrijdag 16 juli 2021 

Van bovenaf bekeken….  
 

Deze week stond in het teken van afscheid nemen. Afscheid van onze groep 8-ers, 
afscheid van juf Resi, afscheid van je eigen lokaal en vertrouwde leerkracht, 
afscheid van de oude rekenmethode, kortom afscheid van schooljaar 2020-2021. 

En wat een jaar is het weer geweest! Corona was, en is helaas nog steeds, niet weg 
en zorgde voor een 2e schoolsluiting, groepen in quarantaine, leerkrachten afwezig 

en veel dat niet doorging. Ook deze laatste week leek Corona weer roet in het eten 
te gooien. Er zijn al weer leerlingen en collega’s die de laatste schoolweek niet 
hebben meegemaakt vanwege besmettingen in de thuissituatie. Laten we hopen 

dat de situatie wat dat betreft gauw verbetert en dat we nog een beetje een 
zorgeloze zomervakantie kunnen hebben.  

 
Maandag en dinsdag was het de beurt aan onze groepen 8 om hun musicals op te 
voeren voor ouders, grootouders en andere genodigden. In bubbels van maximaal 

4 werden kregen zij een plek in de grote zaal van het Poelhuys. In een ruim uur 
werden we meegenomen naar een middeleeuws kasteel dat door allerlei moderne 

gadgets was veranderd in een soort van escaperoom. Na de musical was er voor 
alle leerlingen een persoonlijk woordje van de leerkracht. Ook was er een filmpje 
met foto’s van het afgelopen jaar gemixt met een filmpje van de juffen en een toer 

door de school zodat we konden zien naar welke VO-school alle leerlingen zouden 
vertrekken.  

   
Woensdag was het feest voor juf Resi. Nadat zij was opgehaald bij haar thuis, werd 
ze op het zijplein ontvangen door de leerlingen van de groepen 3-4-5. Het was een 

vrolijke boel met ballonnen en verklede leerlingen uit groep 4A. Na een klein feestje 
in de eigen klas, waren er optredens in de aula van de 4 groepen die zij de 

afgelopen 4 jaar les had gegeven. De ochtend werd afgesloten doordat zij door alle 
leerlingen van de school werd uitgezwaaid.  
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Woensdagochtend werd er ook afscheid genomen van de leerlingen van groep 8. 

Nadat zij eerst door de ouderraad waren verrast met een stoeptegel met hun 
namen erop, werden ze daarna via de roze loper en al hun schoolgenoten 
uitgezwaaid onder de tonen van het schoollied. Er werden wat traantjes 

weggepinkt, want dit was echt de laatste keer dat ze samen waren.   
 

Naast de leerlingen uit groep die vertrekken, nemen we nog afscheid van andere 
leerlingen die na de zomervakantie om diverse redenen hun schoolcarrière elders 
voort gaan zetten. Guus, Wout, Maxim, Luuk, Melike en Annemijn, wij wensen jullie 

veel succes en plezier op jullie nieuwe scholen. En naast juf Resi, was ook juf 
Annemarie deze week voor het laatst op de Klarinet, zij gaat via de 

vervangingspool volgend schooljaar op een andere Sophiaschool werken. We 
namen deze week ook afscheid van een aantal stagiaires die het zo naar hun zin 

hadden op onze school dat zij tot het einde aan toe wilde blijven. Indira en Jikke 
bedankt voor jullie inzet. Jikke zien we volgend jaar terug in groep 1/2 A, want zij 
gaat de Pabo doen. Juf Marieke, de invaller voor juf Inger was deze week ook voor 

het laatst. Na de zomervakantie komt juf Inger weer terug. 
 

Donderdag was even een rustig dagje. Er werd nog wat gewerkt, maar ook al 
opgeruimd en schoongemaakt. Het einde van het jaar kwam nu toch echt in zicht.  
Vrijdagochtend stond in het teken van de laatste dingen opruimen, afscheid nemen 

en alles aan de kant zetten. Er was gelukkig ook nog tijd voor een filmpje en 
(buiten)spelen. Om 12:00 werd het tijd om alle spullen op te pakken en buiten te 

verzamelen voor het aftelmoment naar de zomervakantie. Ook dit gekke jaar is 
weer voorbij. Laten we hopen dat 2021-2022 een beetje gewoner kan verlopen!  
 

Met het team hebben we ’s middags onder het genot van een hapje en een drankje 
het schooljaar afgesloten en afscheid genomen van Tom en Greet onze conciërges.  

Na de vakantie neemt Rob van der Poll 5 ochtenden in de week de werkzaamheden 
over.   
 

Op school gebeurt de komende weken wel het één en ander. In de Piccolo worden 
alle wanden gesaust en wordt de tl-verlichting vervangen door led.  

Het gehele schoolplein wordt opnieuw betegeld en overal waar nog rubber tegels 
liggen wordt kunstgras gelegd. Het zal er dus weer spic en span uitzien in 
augustus. 

 
Nu is het echt tijd om ook u een fantastische zomervakantie toe 

te wensen. Ik ga de komende 5 weken ook even proberen om 
de Klarinet los te laten, zodat ik in augustus weer helemaal 
opgeladen ben voor een nieuw schooljaar. Hopelijk zonder al te 

veel Corona-gedoe. 
 

Graag zie ik u allemaal weer terug op maandag 30 augustus! 
Maak er een mooie zomer van. 
 

Romana 
 

Agenda juli-augustus 

17 juli –  

29 augustus 

Zomervakantie  

30 augustus Eerste schooldag 

31 augustus Eerste schooldag voor nieuwe leerlingen (die vanaf eind 
juni 2021 4 jaar geworden zijn en nog niet naar school zijn 
geweest)  
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Handdoek cadeau 

 
Alle leerlingen hebben de afgelopen dagen een echte 
Klarinethanddoek cadeau gekregen. Het lijkt ons een leuk 

idee om in de vakantie een foto te maken van de handdoek 
die “ergens” gebruikt wordt. De leukste foto’s zullen 

beloond worden met een boek. Stuur de foto’s via 
schoudercom of in de reactie bij de post op Facebook! We 
zijn benieuwd.  

Afscheidscadeau groepen 8 
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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  

 

Nieuwe tekenlessen van Nancy ‘s Kunstclub vanaf 11 september! 
Teken jij graag maar weet je af en toe niets te bedenken. Of zit je met je 
handen in het haar omdat je niet weet hoe je een onderwerp op papier 
moet krijgen dan is dit je kans! Vanaf vrijdag 11 september a.s. start er 
weer een nieuw blok van tien tekenlessen op de vrijdagmiddag. De lessen 
zijn bedoeld voor de kinderen vanaf groep 4 t/m groep 8. We gaan werken 
met verschillende materialen zoals inkt, pastelkrijt, acrylverf, potlood enz. 
Ook gaan we soms werken in de stijl van een beroemde kunstenaar zoals 
bijv. Vincent van Gogh, Pablo Picasso en Corneille. Met mooi weer tekenen 
we zelfs af en toe in de buitenlucht zoals echte kunstenaars dat ook doen! 
Talent is niet belangrijk als je maar plezier hebt in het tekenen! 
Wil je op de vrijdagmiddag gezellig meedoen dan kan dat als je jezelf 
aanmeldt via volgend 
e-mailadres: nancyskunstclub@kpnmail.nl  t.a.v. Nancy van Moorten.  

mailto:nancyskunstclub@kpnmail.nl
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De kosten bedragen € 6,50 per les van vijf kwartier. 
Dit is inclusief materiaalkosten. Je hoeft dus niets mee 
te nemen naar de lessen behalve dan je goede 
humeur. Tussendoor krijg je wat te drinken en af en 
toe is er ook wat lekkers. De lessen vinden plaats in 
de lerarenkamer van de Klarinet t.o. de BSO en 
worden in twee groepen gegeven. Groep 1 start om 
13.30 uur tot 14.45 uur en groep 2 om 15.00 uur tot 
16.15 uur. 
Wil je liever eerst een keertje komen kijken dan kan 
dat ook. De proefles is gratis maar wil je wel even van 
tevoren melden dat je komt?  
Als je nieuwsgierig bent naar wat we zoal maken in de 
lessen kun je ook een kijkje nemen op de 
Facebookpagina of Instagram van Nancy ‘s Kunstclub.  
Aanmelden voor de lessen graag vóór 7 september 
a.s.  

 
 

                                    
                                                                    

      

 

 
 

 
--Einde--- 

  


