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vrijdag 14 januari 2022 

Van boven bekeken.....  
 

Lekker weer in het “normale” ritme. Natuurlijk is vakantie fijn en uitslapen en doen 
waar je zin in hebt, is heerlijk, maar na een paar weken is een beetje regelmaat en 
ritme ook weer lekker. We hadden er weer zin in! In de week voor de kerst zijn we 

op school lekker bezig geweest. Naast het verzorgen van noodopvang, hadden we 
eens mooi de tijd om lekker op te ruimen/kasten uit te zoeken en achterstallig werk 

bij te werken. Iedereen ging goed voorbereid de vakantie in en kon ook even 2 
weken “nietsdoen”.  De meeste leerlingen hadden er maandag ook weer zin in.  
Helaas merkten we deze week al dat Corona 

ook op de Klarinet nog niet achter ons ligt. 
Vanaf dinsdag zit groep 5B al weer thuis 

omdat de leerkracht vanwege een 
besmetting in de thuissituatie in quarantaine 
moest en er geen vervangers voorhanden 

waren. In enkele andere groepen zijn al 
weer leerlingen thuis vanwege besmettingen. Dus we zijn er nog niet vanaf. 

Wat betreft het onderwijs was deze week fijn om even terug te pakken op de 
aangeboden stof van voor de vakantie en weer terug te komen in het ritme. Ook 
worden deze weken de “zilveren weken” genoemd met betrekking tot 

groepsvorming. Na zo’n periode van afwezigheid is het ook belangrijk om extra 
aandacht te besteden aan het groepsproces.  

Deze week zijn er 2 nieuwe collega’s gestart. In groep 3B is op maandag en 
dinsdag juf Marja aan de slag gegaan om juf Jacqueline te vervangen. En juf 
Michelle is gestart als onderwijsassistent in de groepen 3 ter ondersteuning voor de 

leerkrachten.  
Vanaf komende week zullen we gaan starten met het afnemen van de 

middentoetsen. Het eerste rapport zal na de voorjaarsvakantie verschijnen, dan 
hebben we voor die tijd de tijd om de toetsen af te nemen, te analyseren, plannen 

te maken en met elkaar te kijken hoe we de leerlingen die het nodig hebben het 
beste kunnen helpen. Die plannen kunnen we dan tijdens de oudergesprekken van 
maart meteen met u bespreken. Er was een vraag of de studiedagen die gepland 

staan, niet beter geskipt kunnen worden omdat de school al zo veel dicht geweest 
is. Helaas hebben we die dagen nodig om juist eens met het hele team te kunnen 

samenzijn (ook al is dat tegenwoordig online). Voor de parttimers moeten we deze 
data al voor de start van het schooljaar vastleggen zodat zij er in hun agenda’s 
rekening mee kunnen houden. Zij moeten dan op school zijn op een dag dat 

eigenlijk niet hun werkdag is, dus deze kunnen we niet zomaar verzetten.  
We zijn altijd blij met feedback en input van ouders, dus schroom vooral niet om 

uw vragen te blijven stellen. Dan weten we weer wat we wellicht nog duidelijker 
moeten uitleggen/communiceren.  
 

Fijn weekend! 
 

 



14 januari 2022 2 

Agenda (activiteiten o.v.b. van Coronamaatregelen) 

   

26 januari  Start voorleesdagen 

 OR vergadering  

27 januari  MR / schoolraad vergadering 

14 februari  Start adviesgesprekken groepen 8 

21 februari  Studiedag – leerlingen vrij  

25 februari  Carnaval op school 

28 februari – 4 maart  Voorjaarsvakantie 

8 maart  MR én OR vergadering 

10 maart Groep 7 en 8  voorstelling in het Poelhuys 

14 maart  Eerste rapport mee 

Vanaf 17 maart  Oudergesprekken 

31 maart  Studiedag – leerlingen vrij 

 

Nationale voorleesdagen 
 26 januari t/m 4 februari 

Dit jaar staat het prentenboek “Maar eerst ving ik een 
monster” centraal. 
Woensdag 26 januari starten de voorleesdagen met het 

Nationale voorleesontbijt. Kinderen mogen deze dag, als 
ze dat willen, in hun onesie of pyjama naar school komen. 

Ze nemen hun ontbijt van thuis mee.  
In de klassen wordt er voorgelezen als de kinderen lekker 
aan het ontbijten zijn. Verder zijn er deze week 

verschillende activiteiten in de klassen, zoals het 
voorleescircuit. Op vrijdag 4 februari sluiten we de 

voorleesdagen af. Meer info over waarom voorlezen goed 
is voor leerlingen verderop in deze nieuwsbrief.  

 
 
School-wifi 

Voor de mobiele telefoons van de leerlingen, maken we gebruik van WIFI “De 
Klarinet-leerlingen”. Het wachtwoord is deklarinet1. Deze Wifi gaat doet het alleen 

tussen 8:00 en 16:00.  
 
Inschrijven nieuwe leerlingen 

Heeft u, of kent u nog kinderen die in het 
schooljaar 2022-2023, 4 jaar worden? 

Het zou fijn zijn wanneer deze op korte 
termijn bij ons worden ingeschreven zodat wij 
weten hoeveel kleuters er volgend jaar op 

school zitten.  
Heeft u uw zoon/dochter nog niet 

ingeschreven, doe dat dan gauw. Kent u 
gezinnen waarvan de kinderen binnenkort 4 
jaar worden, tip ze dan over onze fijne school. 

Het is op dit moment mogelijk om een 
rondleiding en kennismaking op school te 

doen.  
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Medezeggenschapsraad zoekt Denktank 

 
- Vindt u ook vaak iets van de dingen 

die er op school gebeuren? 

- Praat u daar dan met andere ouders 
op het schoolplein over? 

- Bent u kritisch en heeft u goede 
ideeën hoe het zou moeten op 
school? 

- Wilt u ook dat er iets gedaan wordt 
met uw goede ideeën? 

- Houdt u niet van versieren, luizen 
pluizen, meegaan op uitstapjes of  

voorlezen, maar wilt u wel een 
bijdrage leveren aan de 
basisschoolperiode van uw kind? 

Dan zijn wij op zoek naar U! 
 

Naast de 3 leden van de Medezeggenschapsraad (MR), te weten Edgar Heijns, 
Jacomine Boekestijn en Michelle v. Rijckevorsel,  is er ook een Schoolraad waar 
ouders deel van kunnen uitmaken. Momenteel is alleen Suzan van den Burg lid 

van de Schoolraad. De Schoolraadleden zijn bij alle MR vergaderingen aanwezig 
(we vergaderen ’s avonds) en denken en praten mee over allerlei onderwerpen 

die daar ter tafel komen. Zoals schoolbeleid, resultaten van de leerlingen, PR, 
Overblijf, personele inzet, coronamaatregelen etc. Wanneer de MR om advies of 
instemming wordt gevraagd, kunnen de Schoolraadleden de MR adviseren. Vaak 

stromen Schoolraadleden na een tijdje door naar de MR.  
Heeft u interesse in een plekje in de schoolraad (de volgende vergadering is 27 

januari) meldt u dan aan bij een van de ouders, de leerkrachten van de MR 
(Vera 7B, Marianne 5B of Lenneke 1/2D of bij Romana)  
 

Zelftesten 
Elke week krijgen de bovenbouwleerlingen 2 zelftests mee. Eén 

voor het starten van een schoolweek en 1 voor halverwege de 
week.  
 

 
      

Invaller voor een dagje? 

De nood wordt echt hoog met het lerarentekort! 
Invallers zijn er niet meer het personeel dat op de 
klarinet een stap extra wil zetten, doet dat al. Dus 

doen we hier een oproep: Bent u iemand of kent u 
iemand die in geval van nood best een dag in wil 

vallen in één van onze groepen?  Meld je dan bij 
rvanderholst@sophiascholen.nl.  
Een Pabo diploma / onderwijsbevoegdheid is zeer 

gewenst. Met een diploma tot onderwijsassistent 
kunnen we voor een dag ook uit de voeten. 

Daarnaast zal er een VOG aangevraagd moeten 
worden  

 
 
 

 
 

mailto:rvanderholst@sophiascholen.nl
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Waarom is voorlezen zo goed? 

De informatie hieronder komt van onderstaande webpagina. Daar staan ook tips 
voor mooie (prenten)boeken op.  

https://www.kinderboeken.nl/inspiratie/10-redenen-waarom-voorlezen-een-goed-idee-

is/#featured_series 

 
1. Band tussen ouder en kind versterken 
Voorlezen helpt bij het versterken van de band tussen ouder en kind. In onze drukke samenleving is het 
soms moeilijk om veel (kwalitatieve) tijd door te brengen met je kinderen. Door elke dag eventjes tijd te 
maken om voor te lezen kun je toch een fijn, ontspannen moment met je kind doorbrengen, waarbij alle 

aandacht naar hem of haar uitgaat. 
2. Oefenen met concentratie 
Door leuke en spannende verhalen voorgelezen te krijgen en door naar plaatjes te kijken leert een kind 
om goed te luisteren en zich te concentreren. Je kunt eigenlijk niet vroeg genoeg beginnen met 
voorlezen. Voor baby’s werkt het om een paar minuten naar eenvoudige plaatjesboeken te kijken, voor 
kinderen van bijna een jaar kun je korte, simpele verhaaltjes voorlezen. Hoe ouder de kinderen worden, 
hoe langer ze zich op het verhaal zullen concentreren 
3. Taalinzicht ontwikkelen 
Het voorlezen aan je kind zorgt ervoor dat hun taalinzicht groter wordt. In verhalen worden andere 
woorden en zinnen gebruikt dan in de spreektaal, dus kunnen kinderen hun woordenschat vergroten. En 
ook het gevoel voor zinsbouw en grammatica ontwikkelt zich doordat ze in aanraking komen met 
boekentaal. Door met je kind over de boeken te praten leert het ook om zich beter uit te drukken. 
4. Lekker slapen 
Dat kinderen baat hebben bij rust en regelmaat is duidelijk. Door een voorleesmoment te creëren vlak 
voor het slapengaan bied je kinderen structuur. Ze weten dat er een verhaaltje volgt als ze in bed liggen. 
En omdat voorlezen helpt bij het rustig en ontspannen worden, valt je kind daarna misschien wel sneller 
in slaap. 
5. Hersenen stimuleren 
Als je je kind vanaf een jonge leeftijd vaak voorleest, ontwikkelen zijn of haar taalvaardigheden zich 
sneller. Het kind zal minder moeite hebben met spellen of begrijpend lezen. Maar ook de sociale en 
emotionele vaardigheden van een kind kunnen gestimuleerd worden door het voorlezen. Kinderen leren 
bijvoorbeeld om zich in te leven in de personages in de verhalen en om emoties die erin voorkomen te 
herkennen. Daarnaast leren ze ook oorzaken, gevolgen en verbanden herkennen. 
6. Aanleiding tot een gesprek                                                                                                                              Je 
kunt verhalen met een specifiek onderwerp of thema voorlezen om tot een gesprek met je kind te 
komen. Emoties zoals angst en verdriet kun je bespreken na het voorlezen van een boek waarin die 
emoties spelen, en ook lastige zaken als ziekte of de dood van een familielid of huisdier kun je 
begrijpelijker maken door erover voor te lezen. De meeste kinderangsten of gebeurtenissen die 
schokkend kunnen zijn, zijn in boeken terug te vinden.  
7. Zelfvertrouwen 
Door het voorlezen komt je kind in aanraking met alle letters en wordt zijn woordenschat vergroot. 
Omdat begrijpend lezen voor veel schoolvakken en -opdrachten belangrijk is, zorgt de vertrouwdheid 
met boeken en taal ervoor dat je kind meer zelfvertrouwen heeft als hij of zij naar school gaat. Het kind 
krijgt het idee dat hij of zij weet hoe het werkt en voelt zich daarom meer op zijn gemak in de klas. 
8. Fantasie ontwikkelen 
Verhalen over verschillende onderwerpen kunnen het wereldbeeld van je kind verbreden en hem of 
haar kennis laten maken met verschillende gebeurtenissen, mensen en culturen. Hierdoor zet je je kind 
aan het denken over dingen die hij of zij zelf nog nooit heeft meegemaakt en stimuleer je fantasie. Maar 
ook de illustraties en de beschrijvingen in de tekst kunnen ervoor zorgen dat kinderen gaan fantaseren. 
9. Jong geleerd, oud gedaan 
Kinderen die veel voorgelezen worden, zullen later waarschijnlijk meer lezen dan kinderen die niet 
voorgelezen worden. Als je een kind op jonge leeftijd laat zien hoeveel plezier eruit lezen gehaald kan 
worden, dan zal hij of zij sneller een positief gevoel krijgen van het lezen. Je kunt daarom ook als je kind 
zelf kan lezen, blijven voorlezen om te laten zien dat (samen) lezen leuk is. 

https://www.kinderboeken.nl/inspiratie/10-redenen-waarom-voorlezen-een-goed-idee-is/#featured_series
https://www.kinderboeken.nl/inspiratie/10-redenen-waarom-voorlezen-een-goed-idee-is/#featured_series
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10. Lezen is leuk en maakt nieuwsgierig 
Tijdens een fijn voorleesmoment maken je hersenen dopamine aan. Niet alleen zorgt dat stofje ervoor 
dat je kind (en jij waarschijnlijk ook) een goed gevoel krijgt, het maakt hem of haar ook nieuwsgierig. En 
nieuwsgierige kinderen willen het liefst meer leren! 
 

 
 
Activiteiten die in deze omgeving worden georganiseerd 

 

Nieuwe tekenlessen van Nancy ‘s Kunstclub vanaf 28 januari 2022! 
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 28 januari 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.  
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 21 januari a.s.  
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