
17 juni 2022 1 

  

 
 

Vrijdag 17 juni 2022  

Van boven bekeken….  
 

- Nog 3 weken... 
- De ouders van de groep 2 leerlingen mochten deze week een kijkje in de 

groep komen nemen. Zo konden zij met eigen ogen zien hoeveel de 

leerlingen kunnen en wat zij doen op een ochtend.  
- De laatste weken krijgen we helaas toch nog met wat uitval en vervanging te 

maken. Er is zelfs weer Corona geconstateerd.  Juf Mirjam wordt komende 
week voor een operatie opgenomen in het 
ziekenhuis. Gelukkig konden al haar dagen met 

vervanging geregeld worden, zij heeft gisteren 
dus haar laatste schooldag gehad.  

- Geslaagd! Juf Lotte heeft afgelopen maandag 
de opleiding tot Specialist HB 
(hoogbegaafdheid) afgerond. Dus we hebben 

weer een specialist erbij in ons team.  
-  

Fijn weekend! Groetjes, Romana  
  

Agenda 
  

20 juni  Leerlingen die naar 3B gaan, gaan wennen in de nieuwe 

groep 

21 juni Schoolfotograaf komt terug voor lln. die ziek waren.  

22 juni Studiedag – leerlingen vrij 

23 juni  Leerlingen die naar 3A gaan, gaan wennen in de nieuwe 
groep.  

27 juni Oudergesprekken groepen 1-6 – op verzoek leerkracht 

27 juni Voorlopige adviezen groep 7 

28 juni Feestdag Klarinet 

30 juni Groep 5A inhaaldag bewaarde land (van okt.2021)  

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 

5 juli Groep 5B op bezoek bij een echte smid 

6 juli 12:00 uitzwaaien groepen 8 

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

9 juli – 21 augustus Zomervakantie!! 
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Medezeggenschapsraad 

Afgelopen dinsdag was de laatste MR vergadering van dit schooljaar. We hebben de schoolgids 

besproken en de plannen voor het komende jaar.  De MR heeft ook ingestemd met de wijziging 

van schooltijden op woensdag en vrijdagochtend van 12:15 naar 12:30.  

Daarnaast hebben wij al enkele vergaderingen gesproken over het vergroten van de 
maatschappelijke betrokkenheid als “schoolgemeenschap”. In deze tijden krijgen steeds meer 
mensen het lastiger om rond te komen, als gevolg van de inflatie, de hogere benzineprijzen en 
de energiekosten. Wat voor sommigen van u nog heel gemakkelijk gaat (cadeautjes kopen, 
traktaties regelen), wordt voor anderen een steeds grotere uitdaging. Met de oudergeleding 
van de MR zijn we aan het nadenken of we hier als schoolgemeenschap een rol in kunnen 
pakken en daarmee ouders en leerlingen, die dat nodig hebben, anoniem te kunnen helpen. 
Michelle v. Rijckevorsel heeft aangegeven in dit initiatief een eerste aanspreekpunt te willen 
zijn. De volgende MR vergadering (maandag 12 september) zullen wij hier verder over 
doorpraten. Heeft u een goed idee welke rol de schoolgemeenschap (ouders, team) hierin zou 
kunnen spelen, neem dan contact op met Michelle. Haar kinderen Oliver en Hugo zitten in 
groep 4 en 5. Contactgegevens: mdvanrijckevorsel@live.nl  / 0683210340 
 
Voor de Schoolraad van de MR zijn wij op zoek naar nieuwe aanwas. De schoolraad bestaat uit 

ouders die tijdens de vergaderingen van de MR meepraten over alle onderwerpen en advies 

geven. Daarmee creëren we een groter draagvlak van ouders.  Op dit moment zit alleen Bianca 

Opdam nog in de schoolraad.  Heeft u hier interesse in, kunt u zich bij mij, bij Bianca of 1 van de 

ouders van de MR (Michelle v. Rijckevorsel, Edgar Heijns of Jacomine v.d. Linden) melden.  

 

Dinsdag 28 juni Feestdag Klarinet 

Over 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 op 

het plein bij de Piccolo waarbij u bent 

uitgenodigd om te komen kijken. 

Vanaf 13:00 gaan de leerlingen klaar zitten voor dit optreden, daarna geven we ouders de 

gelegenheid om achter de leerlingen plaats te nemen. Wilt u tot die tijd niet op het schoolplein 

komen?   Het is wel handig wanneer alle leerlingen deze dag op school eten.  Meer info volgt.  
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Gesprekken einde van het schooljaar 

Gedurende het schooljaar worden ouders op 3 

momenten uitgenodigd voor een 10 minuten gesprek. 

Aan het begin van het schooljaar, in november en in 

maart. Aan het einde van het schooljaar nodigen 

leerkrachten alleen die ouders uit van wie het nog echt 

nodig is om ze even te spreken. U ontvangt dan vanzelf 

een bericht van de leerkracht.  

Donderdag 30 juni wordt het 2e rapport uitgedeeld. Die 

avond is er nog een mogelijkheid om via de 

gesprekkenplanner in Schoudercom in te tekenen voor 

een 10- minutengesprek op vrijdag 1 juli in de middag, 

maar dit alleen wanneer u n.a.v. het rapport nog dringende zaken wilt bespreken.  

Als u gedurende het schooljaar een gesprek wilt met de leerkracht, is het altijd mogelijk om een 

afspraak te maken.  

 

Volgend schooljaar: meer gym, iets langer naar school 

Zoals hierboven al te lezen is, 

heeft de MR ingestemd met 2x 

een kwartier langer schooltijd. 

Zoals ik vorige week al schreef, 

willen wij komend schooljaar 

verder gaan kijken naar de 

schooltijden. Dit starten wij op 

met de MR en op een later 

moment wordt u daar als 

ouders ook zeker bij betrokken 

omdat een eventuele wijziging 

meer consequenties heeft dan deze 2x 15 minuten.  

 

Tommy Tomato – Feedback gevraagd.  

Komende week heb ik een tussen evaluatie met de medewerkers van Tommy Tomato. Heeft u 

nog feedback (positief en negatief) die ik mee kan nemen tijdens deze evaluatie, dan hoor ik 

het graag. Alle input zal ik meenemen in het besluit of wij volgend jaar verder gaan met dit 

initiatief.  
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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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