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Vrijdag 10 juni 2022  

Van boven bekeken….  
 

- Nog 4 lesweken. Ineens gaat het hard. Groep 8 is nu vrijwel dagelijks aan de 
musical bezig. 

- In de andere groepen is het tijd voor de toetsen van de E-meting. Een 

spannend moment voor hen, maar zeker ook voor ons. Hebben de door ons 
ingezette interventies hun doel bereikt? 

- Deze week veel kennismakingsgesprekken gehad met ouders van kleuters 
die na de zomervakantie in gaan stromen. Zij hebben er zin in.  

- Vrijdag helaas weer leerkrachten afwezig. Groep ½B bleef dankzij 

medewerking van ouders grotendeels thuis, voor groep 3B konden we 
gelukkig vervanging regelen.  

- Onze Klarinetfilm is online gegaan en we hebben daar veel positieve reacties 
op mogen ontvangen. Heeft u hem nog niet gezien? Dit is ‘m.   

 
U mag ‘m delen, graag zelfs! We hopen hiermee natuurlijk nog meer 

leerlingen naar onze fijne school te trekken.  
 

Fijn weekend! Groetjes, Romana  
  

Agenda 
  

15 juni  MR vergadering 

22 juni Studiedag – leerlingen vrij 

27 juni Oudergesprekken groepen 1-6 – op verzoek leerkracht 

https://www.youtube.com/embed/QeyRTl9Ffik?feature=oembed
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27 juni Voorlopige adviezen groep 7 

28 juni Feestdag Klarinet 

30 juni 2e Rapport ophalen, meer info volgt.  

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

intekenen)  

4 juli Groep 8B afscheidsavond 

5 juli Groep 8A afscheidsavond 

6 juli 12:00 uitzwaaien groepen 8 

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

9 juli – 21 augustus Zomervakantie!! 

 

Dinsdag 28 juni Feestdag Klarinet 

Ever ruim 2 weken vieren we 1 dag 

feest op school. De oudervereniging 

heeft een leuke dag voor de 

leerlingen in petto. Wat dat precies 

gaat zijn, dat houden we nog even 

geheim. Wat ik alvast wel met u kan 

delen, is dat er in de middag (tussen 

13-15 uur) een optreden zal zijn 

waarbij u bent uitgenodigd om te 

komen kijken.  Het is wel handig 

wanneer alle leerlingen deze dag op school eten.  Meer info volgt.  

Volgend schooljaar, meer gym, iets langer naar school 

Volgend schooljaar hebben 

wij het mogelijk kunnen 

maken dat de groepen 6-7-8 

ook twee keer kunnen gaan 

gymmen in plaats van één 

keer in de week (1 uur gym 

wordt 1,5 uur, verdeeld over 

2x 45 minuten met heen en 

weer lopen).  Dat geeft 

natuurlijk wel wat meer druk 

op het rooster vandaar dat 

wij het voorstel hebben gedaan naar de MR om voor alle groepen de schooltijd uit te breiden. 

Wij willen op woensdag- en vrijdagochtend in plaats van tot 12:15, tot 12:30 doorgaan. 

Daarmee creëren we net iets meer lucht en ruimte.  Aanstaande woensdag wordt dit voorstel 

in de MR besproken. Heeft u hier vragen of opmerkingen over, dan hoor ik het graag. Volgend 

schooljaar willen we dan verder gaan kijken naar de schooltijden en of de manier zoals wij dat 

nu doen nog past, daarover volgend jaar meer.  
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Geen chocolade 

Vanuit de leerkrachten komt het verzoek of u er op 

maandag/vrijdag op wilt letten om géén tussendoortjes met 

chocolade mee wilt geven. Fruit is op deze dagen niet verplicht, 

maar wij zien dan wel graag verantwoorde/gezonde 

tussendoortjes.  

 

 

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 

moment voor. Digitaal aanvragen kan online, in 2 

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

 

 

https://welzijnskompas.nl/pluim-aanvragen/
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Webinar – Creatief  opvoeden met een kleine beurs 
 
 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in samenwerking met Tischa Neve een gratis 
webinar voor ouders van kinderen tussen de 0 en 14 jaar die minder te besteden hebben.  
Als je niet veel geld te besteden hebt, kan het je behoorlijk bezighouden: hoe zorg je ervoor dat jouw 

kind met zelfvertrouwen en een goed gevoel opgroeit? Het kan als 

een behoorlijke uitdaging voelen om met weinig geld toch iets 

leuks van vakanties, vrije momenten en verjaardagen te maken. 

 

Tischa Neve neemt je, met haar ervaring als kind met een moeder 

in de bijstand én vanuit haar vakgebied als psycholoog en 

opvoedkundige, mee in hoe je hier als ouder je weg in vindt. Een 

webinar vol herkenning, erkenning, begrip en praktische 

handvatten. 

 

Dit gratis webinar vindt plaats op woensdag 15 juni 2022 van 20.00 tot 21.00 uur. 

Voor aanmelden of meer informatie ga naar www.cjgcursus.nl of klik op deze link.  

 

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen 
Website: www.cjgcursus.nl 
E-mail: info@cjgcursus.nl 
Telefoon:  088 254 23 84 
 @ cjgcursus 

 

https://www.cjgcursus.nl/
https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3536&ForcePreview=cursus
http://www.cjgcursus.nl/
mailto:info@cjgcursus.nl
https://www.instagram.com/cjgcursus/
https://www.facebook.com/pages/CJGcursus/211788175601176

