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vrijdag 3 september 2021 

Van bovenaf bekeken….  
 

We zijn weer begonnen! 
Maandag werden de leerlingen welkom geheten. Zij konden door een 
ballonnenboog het schoolplein op en naar hun nieuwe groep met (vaak) nieuwe 

leerkracht. Even onwennig, maar na korte tijd lagen de boeken en schriften op tafel 
en werd er weer onderwijs gegeven. Het cijfer 1, hakwoorden, en rekensommen 

onder elkaar uit de nieuwe rekenmethode stonden op het programma. 

 
   

Groep 5B viel met zijn neus in de boter. Zij 
startten met muziekles van onze nieuwe 

muziekmeester, meester Dirkjan.  
 

Dinsdag mochten we de nieuwe kleuters 
welkom heten, die net of binnenkort 4 jaar 
zijn. We mochten ook 2 nieuwe groep 2 

leerlingen welkom heten.  
We hopen dat Samira, Isaï, Maas, Naomi, 

Isa, Rick, Naud, Margje, Zoë, Nika, Mats, 
Olivier, Xavi, Julie en Tijn een hele fijne tijd 

op de Klarinet!  
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Dinsdag hadden we al een klein feestje op school. Juf Lotus was 25 

jaar in het onderwijs werkzaam, dat verdient een bloemetje en een 
aubade! Ze werd toegezonden door zo’n 70 kleuters en was blij 
verrast.  

 
Ik wens u een prettig weekend! 

 
 
 

 
Agenda  tot de herfstvakantie    

6 september  Infoavond groepen 3 > Gaat niet door 

6 september Vanaf 16:00 inschrijven voor kennismakingsgesprekken via 

Schoudercom.  

8 september Inloopochtend > Gaat niet door  

9-13-14 
september 

Kennismakingsgesprekken op school voor de groepen 3 
t/m 8.  

23 september  Schoolreisje – meer info volgt   

27 sept., 4 en 11 
oktober 

Groep 5B naar Bewaarde land 

28 sept., 5 en 12 
oktober 

Groep 5A naar Bewaarde land 

30 september en   
1 oktober 

Kermisvrij voor de leerlingen.  

6 oktober Start Kinderboekenweek 

12 oktober Ouderavond groepen 6  

15 oktober Einde Kinderboekenweek 

15 oktober Juf Joy gaat trouwen  

16-24 oktober Herfstvakantie 

  

 
 
Babynieuws! 

Juf Debbie kwam met het blije nieuws dat zij in verwachting is van haar eerste 
kindje. Het kindje zal rond eind december geboren worden. Wij wensen juf Debbie 

een goede zwangerschap toe!  
 
Informatie op Schoudercom 

Alle handige informatie zoals gymtijden, vakanties, verlofformulier, kalender etc. 
zijn te vinden op Schoudercom. Onder het kopje documenten kunt u als het goed is 

alles vinden.  
https://deklarinet.schoudercom.nl/documenten/646186-home 
 

Handdoek  
 

Deze week de laatste 2 

foto’s ontvangen. 
Volgende week maken 
we de winnaars van de 

boeken bekend!  
 

 
 

 

https://deklarinet.schoudercom.nl/documenten/646186-home
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Nieuwe website 

Aan het begin van de zomervakantie is onze nieuwe website “live” gegaan. 
Misschien leuk om eens een kijkje te nemen? Feedback is altijd welkom! 
https://www.deklarinet.nl/ 

 
 

Nieuwe TSO medewerker 
Bij de kleuterbouw is afgelopen maandag een nieuwe TSO medewerker begonnen. 
Het is juf Nancy van Moorten (die van de tekenlessen). We zijn heel blij met haar! 

 
Gezocht: Reservekleding! 

Voor bij de kleutergroepen zijn we op zoek naar reservekleding. Die kunnen we dan 
gebruiken wanneer een kleuter een ongelukje heeft gehad. We denken aan 

broeken, ondergoed, sokken, leggings etc.  U mag dit afgeven bij de leerkrachten 
die ’s morgens bij het hek staan.  
 

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  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

https://www.deklarinet.nl/
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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.  
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--- 
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