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vrijdag 11 juni 2021 

Van bovenaf bekeken….  
 

De weken vliegen om voor mijn gevoel. Na vandaag nog maar 5 lesweken tot de 
zomervakantie! Op school wordt er nog hard gewerkt. Deze week is het toetsen van 
de E-resultaten in volle gang. Als ik rond negenen een rondje door de school doe 

dan staan de tafels in toetsopstelling en wordt er geconcentreerd gewerkt aan 
rekenen, spelling en begrijpend lezen. De formatie is in volle gang, voor de meeste 

groepen is de bezetting zo goed als rond, er zijn nog wat kleine gaatjes te vullen. 
Het is ons ook gelukt om een nieuwe conciërge te vinden, want Greet en Tom gaan 
aan het einde van dit schooljaar afscheid van ons nemen. Tom is al een tijdje niet 

meer op school, hij vond de kans op een Coronabesmetting te spannend op zijn 
leeftijd.  Ook heeft u in de wandelgangen wellicht al gehoord dat juf Resi aan haar 

laatste weekjes is begonnen. Zij gaat vanaf augustus genieten van een welverdiend 
pensioen. In de laatste schoolweek zullen we met haar klas en de groepen die de 
afgelopen 4 jaar les van haar hebben gehad een afscheidsfeestje organiseren.  

 
Ik wens jullie een fijn weekend!  

 
Uitslag ouderpeiling welbevinden 
Op de valreep van de meivakantie heb ik u gevraagd om voor uw kind(eren) een 

enquete in te vullen over het “welbevinden”. Dit als onderdeel van de schoolscan 
die wij moeten maken om daarmee het Nationaal Plan Onderwijs te kunnen 

vormgeven.  Voor ongeveer 25% van de leerlingen is deze lijst ingevuld. Voor de 
groepen 8 en ½ het minst. Ik begreep ook dat de vragen voor een ouder van een 
groep ½ leerling wel lastig te beantwoorden waren.  

Over het algemeen gaat 
het goed met de 

leerlingen van de 
Klarinet. Op de 4 

onderdelen (motivatie, 
zelfconcept, welbevinden  
en sociale acceptatie) 

“scoren” onze leerlingen 
op 2 onderdelen boven 

het gemiddelde en op 2 
onderdelen op het 
gemiddelde. Wilt u een 

uitgebreidere versie 
lezen, dan verwijs ik u 

naar de bijlage, daar staat een toelichting uit het rapport.  
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Agenda juni-juli 

15 juni 2 kleutergroepen op excursie > slootjesonderzoek bij de 
Groene Bol 

21-22-23 juni Kamp groepen 8 vertrek maandag om 9:00, terugkomst 
woensdag rond 17:00  

22 juni 2 kleutergroepen op excursie > slootjesonderzoek bij de 
Groene Bol 

24 juni Groepen 8 starten vandaag om 10:00 uur.  

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 

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

12-13 juli Afscheidsavonden groepen 8  

16 juli Laatste schooldag 

17 juli –  
29 augustus 

Zomervakantie  

  

 

Tekenwedstrijd Sjors Sportief 
Vanaf September wil de gemeente Lisse weer starten met het naschoolse sport- en 
cultuuraanbod. De buurtsportcoach is al druk bezig om een leuk programma in 

elkaar te zetten. Alle activiteiten die worden aangeboden komen in een 
overzichtelijk boekje te staan. Voor de Kaft van dit boekje is nu een kleurwedstrijd 

georganiseerd. Vind uw kind het leuk om hier aan mee te doen. Laat hem/haar dan 
op een A4 een kleurrijke tekening maken en bij mij (juf Romana) inleveren. Wij 
sturen er daar dan 1 van op en wellicht wordt deze gekozen als kaft voor het 

boekje. 

 
 
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 

Wat dan weer wel doorgaat is een “feestdag” op dinsdag 6 juli. De Ouderraad heeft 
een leuke invulling hiervoor bedacht waardoor deze dag een muzikaal tintje krijgt.  
Deze dag is het de bedoeling (i.v.m. de planning) dat de leerlingen ook op school 

eten. Meer info volgt.  
 

Oudergesprekken/adviesgesprekken 
Misschien is het u opgevallen dat de data voor de oudergesprekken en 

adviesgesprekken iets anders zijn dan in de 

jaarkalender. Door de schoolsluiting zijn de M-
toetsen iets later afgenomen dan normaal. We 

hebben nu gekeken om ook de E-toetsen zo ver 
mogelijk naar achteren te schuiven, met als gevolg 

dat de data waarop de gesprekken kunnnen worden 
gevoerd ook iets naar achteren zijn geschoven. Deze 
gesprekken zullen (helaas) nog online worden 

gevoerd.  
 

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 worden op een later moment bekend gemaakt.   
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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--- 


