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vrijdag 10 september 2021 

Van bovenaf bekeken….  
 

Pas 2 weken om en het lijkt of we niet weg geweest zijn. Als ik een rondje door de 
school loop, wordt er al druk gerekend, gelezen en geschreven en gelukkig ook 
gelachen, gekletst, gespeeld, samengewerkt, uitgewisseld, verteld, muziek 

gemaakt, toneel gespeeld en getekend. Zoals u wellicht gemerkt heeft willen we dit 
jaar wat specifieker aandacht hebben voor de creatieve ontwikkeling. Naast de 

basisvaardigheden hebben we daarom met elkaar tijd gemaakt voor creatieve 
vorming en muziek. En we vinden het nu al een succes! Wat fijn om ook bij deze 
vakken stralende gezichten te zien. Ook het mengen van de groepen (3-4-5 en 6-7-

8) had een positief effect. We willen dat leerlingen zich daarmee ook meer 
“Klarinetter” gaan voelen dat leerling uit groep …A of …B!  Het was leuk om te zien 

hoe dit al de eerste keer zo gezellig was.  

         
De kleutergroepen zijn deze week gestart met het thema “restaurant”.  Na de 
opening door de leerkrachten is er deze week al heel wat gekookt en gebakken.  

     
Gisteren waren ook de eerste kennismakingsgesprekken. Ik zag ouders echt een 

beetje onwennig de school weer binnenkomen, het was natuurlijk al weer even 
geleden. Vanuit de leerkrachten hoorde ik positieve verhalen over hoe de 
gesprekken waren verlopen. Mochten er zich de komende periode dingen voordoen 

die u graag met de leerkracht zou willen bespreken? Aarzel dan niet en maak een 
afspraak, wacht hiermee niet tot de volgende gespreksronde in november. Veel 

dingen zijn vaak eenvoudig op te lossen.  Fijn weekend! 
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Agenda  tot de herfstvakantie    

13-14 september Kennismakingsgesprekken op school voor de groepen 3 

t/m 8.  

23 september  Schoolreisje – meer info volgt  (o.v.b. van regels)  

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 

Mededeling van de ouderraad: 

Het is dan bijna zover, 23 september gaan de kinderen van De Klarinet op 
schoolreis. De kinderen zullen deze dag natuurlijk een 

oranje T-shirt van De Klarinet dragen. Nog geen T-shirt 
of een nieuwe nodig geef de bestelling onder vermelding 
van kind en klas inclusief de gewenste maat uiterlijk 15 

september door via tshirtverkoopklarinet@gmail.com. De 
T-shirts kosten € 6,- per stuk. Uw kind krijgt het T-shirt 

uiterlijk 20 september mee van de leerkracht. We zien 
jullie kinderen graag op 23 september in het 
Klarinetoranje  

(Beschikbare maten; 104, 116, 128, 140, 9x 152, 164) 

*Het verschuldigde bedrag moet uiterlijk 15 september ovv kind en klas worden 
over gemaakt naar NL73INGB0001822597 t.n.v. Oudervereniging De Klarinet te 
Lisse. De T-shirts worden alleen meegegeven als het geld op tijd binnen is. 

 
TSO-bijdrage 
Deze week heeft Jolanda Paardekooper onze administratief 

medewerkster de betaalverzoeken voor de TSO verzonden. 
Voor leerlingen die elke week overblijven is deze bijdrage 

150 euro per kind per schooljaar. We innen de TSO-
bijdragen in 2 termijnen. Wilt u liever in 10 termijnen 
betalen, geef dit dat even aan door via schoudercom 

contact op te nemen met Jolanda Paardekooper.  Blijft uw 
kind niet over, of maar heel af en toe? Stuur dan ook even een mail via 

schoudercom naar Jolanda, dan haalt ze het betaalverzoek eruit en krijgt u ook 
geen herinneringen.  
Blijft uw kind toch een keertje over? Meld het dan even, dan sturen wij u een 

betaalverzoek voor een losse overblijf. (3,75 per keer).  
Voor overige vragen over het betalen van de TSO-bijdrage kunt u bij mij (Romana 

v.d. Holst) terecht.  
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Informatie op Schoudercom 

Alle documenten die goed van pas zouden kunnen komen (kalender, gymrooster, 
verlofbriefjes etc.) zijn de te vinden in Schoudercom onder het kopje documenten.  
https://deklarinet.schoudercom.nl/documenten/646186-home 

 
 

Handdoekchallenge 
 
Vrijdag 6 leerlingen uit 3 gezinnen blij gemaakt met 

een (voor)leesboek. Iedereen die meegedaan heeft: 
Bedankt! 

 
 

 
 
 

 
 

 
AVG 
Binnenkort zullen we via schoudercom weer een 

uitvraag doen of u toestemming geeft voor het 
maken van foto’s. Het maken van deze foto’s zorgt 

ervoor dat de nieuwsbrief en de notenbalk een 
beetje aangekleed wordt, maar verder is het  vooral voor PR doeleinden voor ons 
erg belangrijk, dus hopen we dat u toestemming geeft. U mag ook aangeven dat u 

het liever niet heeft, dan zullen wij zo goed mogelijk ons best doen uw kind niet 
(herkenbaar) op de foto te zetten en te publiceren. Mocht dat onverhoopt toch een 

keer gebeuren, meld het dan aan ons. Dan verwijderen wij de foto.  
 
Berichten uit de omgeving:  

 

https://deklarinet.schoudercom.nl/documenten/646186-home
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Nieuwsbriefartikel 
 
 

Online CJG-workshop ‘Jongenstalenten (h)erkennen’  
 
 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Hillegom organiseert op 30 september 2021 de online 
workshop Jongenstalenten (h)erkennen, voor ouders van jongens van 4 tot en met 12 jaar. 
 
'Ze zijn zo druk, ze luisteren niet, ze zijn constant aan het stoeien 
en dat loopt altijd uit op huilen.' 
De lichamelijke en hormonale ontwikkeling van jongens heeft invloed 
op hun gedrag. Als je begrijpt hoe dit komt, kun je daar in de 
opvoeding rekening mee houden. De veelal 'lastige' 
ervaringen met jongens krijgen hierdoor een positief karakter. Want 
jongens zijn leuk, hebben talenten en door dit gedrag te 
herkennen en erkennen is opvoeden ook leuker. 
 
Tijdens deze workshop bespreken we wat het van jou vraagt om jongens op te voeden. Je krijgt inzicht in 
het herkennen van talenten van jongens en hoe je die kunt stimuleren. We wisselen veel tips en 
ervaringen uit en gaan met nieuwe ideeën naar huis. 
 
De workshop bestaat uit 1 online bijeenkomst via Zoom en vindt plaats op donderdag 30 
september 2021 van 19.30 - 21.30 uur. Kosten € 5,00 p.p. (ouderparen krijgen 10 % korting). 
 
Voor aanmelden en 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 

 
 
 

 

 

http://www.cjgcursus.nl/
https://www.cjghillegom.nl/cursussen/cjg-workshop-jongenstalenten-herkennen---hillegom/-1/3086/570624
http://www.cjgcursus.nl/
mailto:info@cjgcursus.nl
https://www.facebook.com/pages/CJGcursus/211788175601176
https://twitter.com/cjgcursus

