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vrijdag 24 september 2021 

Van bovenaf bekeken….  
 

 
Zondagavond dacht ik heel even: “Het zal toch niet, 3 weken schitterend weer en 
op de dag dat we op schoolreis gaan, wordt het ineens herfst”. Gelukkig waren de 

weergoden ons goed gezind en beleefden alle kinderen en leerkrachten een 
fantastische dag. Zowel in speeltuin DVV als in Drievliet ging alles van een leien 

dakje en op een enkele schaafwond na, verliep de dag zonder ongelukken. We 
bedanken hierbij de ouderrraad voor de fantastische organisatie! We kijken al uit 
naar het volgende uitje. Voor foto’s kunt u terecht in schoudercom, daar zullen de 

foto’s verschijnen. 

 
 

Deze week hadden we in het leerkrachtenteam te maken met de eerste zieken. 
Gelukkig konden we het opvangen met behulp van collega’s (Dank juf Mary!), want 
de vervangingspool is zo goed als leeg! Dus laten we duimen dat de griep die zich 

1,5 jaar niet heeft laten zien, niet al te hard toe gaat slaan onder de leerkrachten.  
 

Na 4 weken onderwijs staan volgende week de eerste vrije dagen al weer op de 
planning. Er is gelukkig weer Kermis in Lisse en ook de harddraverij gaat door. De 
leerlingen zijn donderdag én vrijdag vrij. Met het team hebben we vrijdagochtend 

een korte studieochtend over ons nieuwe administratieprogramma.  
 

Deze week heb ik al wat klassenbezoeken afgelegd en mooie lessen gezien over 
omrekenen van (inhouds)maten, cijferend vermenigvuldigen en gelijknamige 
breuken aftrekken. Er wordt veel geleerd! 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 8 oktober.  
 

Fijn weekend! 
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Veiligheidsbeleid Sophia 
Afgelopen voorjaar heeft 
Sophiascholen haar veiligheidsbeleid 

herzien. De vernieuwde versie is te 
vinden op onze website 

(https://www.deklarinet.nl/veilige-
school/sociale-veiligheid/) of bij 
documenten in Schoudercom.  

Het is een PDF document, maar op 
de eerste pagina kunt u een 

onderwerp aanklikken en kom je 
vanzelf op de goede bladzijde 

terecht.  
In het kader hiervan is juf Lenneke sinds vorig jaar onze interne 
vertrouwenspersoon en is zij de afgelopen 2 dagen op een training geweest om 

deze taak zo goed mogelijk te kunnen vervullen.  
 

Gezocht: “trofast bakken” 
 
Voor het opbergen van de materialen van  de tekenlessen is juf Nancy op zoek naar 

dit soort bakken. Of 1 maatje groter. 

 Ze zijn van Ikea en worden gebruikt in dit soort kasten. 

Heeft u deze toevallig thuis staan en gebruik u die niet meer, 
dan willen wij ze graag heben. De kleur maakt niet uit en er hoeft ook niet perse 

een deksel op te zitten. U mag ze met uw kind meegeven of afgeven bij het hek.  
 

Agenda  tot de herfstvakantie    

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 

 
 

 

https://www.deklarinet.nl/veilige-school/sociale-veiligheid/
https://www.deklarinet.nl/veilige-school/sociale-veiligheid/
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AVG 
Deze week hebben we via schoudercom een uitvraag 
gedaan 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. 
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). 
 
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

