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vrijdag 17 september 2021 

Van bovenaf bekeken….  
 

         
Vandaag een korte nieuwsbrief. De afgelopen week merkte ik dat iedereen goed in 
het ritme zit. Leerlingen zijn gewend in hun nieuwe groep, regels en routines zijn 

weer duidelijk. De groepsvorming gaat langzaam van de forming-fase, waarin het 
vooral kennismaken is, naar de storming-fase. Leerlingen zoeken in deze fase hun 

positie binnen de groep, soms botst dat even, maar met behulp van klasgenoten, 
de leerkracht en de lessen Kanjertraining wordt dat vaak gauw opgelost.  
 

De groepen ½ zijn op bezoek geweest bij het Chinese restaurant van de ouders van 
2 van onze leerlingen. Ze mochten zelfs een kijkje in de keuken nemen.  1 leerling 

was aan het einde van het bezoek wel teleurgesteld dat ze niet echt bleven eten. 
Een ander zei: “We gingen toch naar een restaurant? Dit is de Chinees!”  
 

De groepen 5 hebben bezoek gehad van de medewerkers van het bewaarde land, 
die hen kwamen uitnodigen voor een driedaags bezoek.  

Bij de leerlingen van de groepen 8 is deze week de NIO afgenomen. Dit is een soort 
intelligentieonderzoek die naast de schoolresultaten, de inzet en werkhouding wordt 
meegenomen bij het vormen van het advies voor het voortgezet onderwijs.  

Zelf heb ik deze week al weer diverse rondleidingen mogen verzorgen voor ouders 
van wie het kind binnenkort 4 wordt. Kent u ook mensen in uw omgeving met 

kinderen van 2 of 3 jaar, laat ze een afspraak maken voor een rondleiding en 
kennismaking op de Klarinet.  Zijn er jongere broertjes of zusjes waarvan u twijfelt 
of deze al zijn ingeschreven, neem via de mail even contact op, dan kijken we het 

na.  
 

Fijn weekend! 
 

Agenda  tot de herfstvakantie    

23 september  Schoolreisje – meer info is verstuurd op vrijdag 17-9 rond 

10 uur via Schoudercom  

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 
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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.  

 
 

 
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 

 
 
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.  
 

Activiteiten die in deze omgeving worden georganiseerd 
 
Op zaterdag 25 september is er een kindertheatervoorstelling in ’t Poelhuys in Lisse. 
  

Vlieg op, dikke bromvlieg! is een muzikale 
vertelvoorstelling van Theater Van Santen naar het 
gelijknamige prentenboek van Loes Riphagen. 
In Vlieg op, dikke bromvlieg! maak je kennis met een 
uiterst vervelende bromvlieg die voor veel paniek en 
onrust zorgt. 
Een aanstekelijke, muzikale en humorvolle vertel- en 
meedoevoorstelling met een levensgroot boek als 
decor. 
Zing mee met bekende liedjes en luister naar nieuwe versjes en liedjes door 
personages uit het prentenboek die tot leven komen, zoals Het Melkmeisje 
van Johannes Vermeer. 

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


17 september 2021 3 

Kinderen mogen niet alleen kijken en luisteren, maar ook ervaren. 
Ze krijgen meerdere malen de kans om op het toneel mee te spelen. 
Een voorstelling met een werkelijk verpletterend einde! 
  
Tickets voor deze voorstelling kunnen gekocht worden via www.floralislisse.nl 
 

 
 

   

http://www.floralislisse.nl/
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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). 
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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

