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vrijdag 10 december 2021 

Van boven bekeken.....  
 

Het blijft schakelen en schipperen…Afgelopen weekend druk geweest met een 
dreigende klassenquarantaine, die gelukkig niet doorging en uiteindelijk op zondag 
middag opnieuw groep 6B moeten informeren dat er wéér 3 besmettingen waren, 

zodat deze groep opnieuw in quarantaine moest. Gelukkig was meester Arie nu wel 
van de partij, dus konden de online lessen al in de loop van de maandagochtend 

starten. Een aantal leerlingen kon wel naar school, die hadden het (gelukkig) al 
gehad en vanaf gisteren druppelen de andere leerlingen weer langzaamaan binnen.  
Woensdag was het opnieuw raak, ditmaal in groep 3B. Een derde besmetting die 

ook te linken was aan school. Juf Mary was al ziek uitgevallen door een besmetting, 
dus kon er gisteren en vandaag ook geen online les worden gegeven. Juf Jacqueline 

had wat zelfstandig werk opdrachten meegegeven. U snapt, geen saaie dagen, 
maar het werk blijft op deze manier lastig te plannen.  
 

Intussen is de school langzaamaan in kerstsfeer gebracht. Afgelopen maandag 
hebben we met alle collega’s de kerstspullen opgehaald bij Homma waar we 

jarenlang een fijn onderkomen hebben gehad. Vanaf dit jaar moeten we de spullen 
op school op gaan slaan, wat betekent dat er flink geruimd moet worden. Elke klas 
mag nog maar 1 bewaarbox met kerstspullen hebben en we bewaren op school nog 

maar 3 kerstbomen (die van de aula’s in de onder- en middenbouw en die in de 
Piccolohal). Mocht u nog behoefte hebben aan kerstspullen…De laatste schooldag 

van 2021 komt er een container en gaat het teveel aan spullen weg.  
Dankzij de hulp van de versiercommissie zijn ook de algemene ruimtes weer 
gezellig om te zien.  

En nu maar afwachten hoe lang het kan blijven staan…. 
 

Vandaag zijn de kleutergroepen in het nieuw gestoken. Alle leerlingtafels en stoelen 
zijn vervangen door prachtige nieuwe exemplaren. Hier kunnen we weer een tijdje 

mee doen.  
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Agenda  tot 24 december (activiteiten o.v.b. van Coronamaatregelen) 

   

14 december Foute kersttruien dag  

16 december Kerstmusical groepen 7, alleen voor leerlingen  

17 of 23  
december 

Kerstontbijt ’s morgens  

24 december Vrije dag 

25 december t/m 

7 januari 

Kerstvakantie  

 

Interesse in Kleutermeubilair? 
Maandag wordt het restant meubilair opgehaald, dus 
als u nog iets wilt, kunt u maandagochtend komen 

uitzoeken.    
Een Stoeltje met een tafeltje kost 5 euro. Een grotere 

tafel kost 10 euro en een losse stoel 2,50 euro. (tafels 
zijn in 2 maten: 53 en 58 cm met bijpassende stoel)  
 

 
Medezeggenschapsraad zoekt Denktank 

 
- Vindt u ook vaak iets van de dingen 

die er op school gebeuren? 

- Praat u daar dan met andere ouders 
op het schoolplein over? 

- Bent u kritisch en heeft u goede 
ideeën hoe het zou moeten op 
school? 

- Wilt u ook dat er iets gedaan wordt 
met uw goede ideeën? 

- Houd u niet van versieren, luizen 
pluizen, meegaan op uitstapjes of  

voorlezen, maar wilt u wel een 
bijdrage leveren aan de 
basisschoolperiode van uw kind? 

Dan zijn wij op zoek naar U! 
 

Naast de 3 leden van de Medezeggenschapsraad (MR), te weten Edgar Heijns, 
Jacomine Boekestijn  en Michelle v. Rijckevorsel is er ook een Schoolraad waar 
ouders deel van kunnen uitmaken. De Schoolraad is bij alle MR vergaderingen 

aanwezig (we vergaderen ’s avonds) en denkt en praat mee over allerlei 
onderwerpen die daar ter tafel komen. Zoals schoolbeleid, resultaten van de 

leerlingen, PR, Overblijf, personele inzet, coronamaatregelen etc. Wanneer de 
MR om advies of instemming wordt gevraagd, kunnen de Schoolraadleden de 
MR adviseren. Vaak stromen Schoolraadleden na een tijdje door naar de MR.  

Heb je interesse in een plekje in de schoolraad (de volgende vergadering is 27 
januari) meld je dan aan bij een van de ouders, de leerkrachten van de MR 

(Vera 7B, Marianne 5B of Lenneke 1/2D of bij Romana)  
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Extra werk voor leerlingen 

Een van de onderwerpen die in de 
MR/Schoolraad besproken zijn, is het extra 
werk dat leerlingen in de klas kunnen krijgen. 

Het is niet voor alle ouders even duidelijk als 
een kind naar huis komt met het verhaal dat 

hij/zij in Meesterwerk mag werken of een 
Plusboek heeft. Ik zal proberen een toelichting 
te geven.  
 

In principe krijgen alle leerlingen het basisaanbod van elke methode (lezen, 

rekenen en spelling) aangeboden. We geven op de Klarinet klassikaal onderwijs, 
dus iedereen doet vaak het eerste deel van de les mee, zodat we alle leerlingen op 

de juiste manier aanleren hoe ze bijvoorbeeld een bepaalde som moeten oplossen.  
Sommige leerlingen gebruiken daarvooor soms hun eigen maniertjes, maar 
wannner de sommen dan lastiger worden, werken die eigen maniertjes niet meer 

zo handig, vandaar dat iedereen altijd even mee doet met de instructie.  
Feit blijft dat sommige leerlingen een instructie sneller oppakken dan anderen, dus 

de vlotte leerlingen kunnen vaak al eerder aan het werk. Zij maken dan het werk 
dat bij de les hoort en zijn dan vaak ook wat eerder klaar dan hun klasgenoten. 
 

 Dan zijn er verschillende opties: 
Bij Rekenen bestaan de opgaven uit zwarte en blauwe sommen. t/m groep 6 maken 

alle leerlingen, alle sommen, zowel blauw als zwart. Vanaf groep 7 kan het zijn dat 
sommige leerlingen alleen maar de zwarte maken en anderen alleen de blauwe en 
weer anderen maken alle sommen. De zwarte sommen zijn  eenvoudiger dan de 

blauwe. Aan het einde van elke les staat een “T” en een “V” opdracht. De T 
opdracht is voor snelle rekenaars (meer van hetzelfde) de “V”opdracht is een 

verdieping op de rekenstof (moeilijker). Leerlingen die met véél gemak deze V-
oprdacht aankunnen kunnen ook een “Meesterwerk” boek krijgen. Hierin staan echt 
uitdagende rekenopdrachten, waar diep over nagedacht moet worden.  Mocht dit 

Meesterwerk boek nog te pittig zijn, dan kan het ook zijn dat de juf uit een ander 
“rekenwerkboek” aanvullende opdrachten zoekt. (Een blz. uit Meesterwerk groep 8 

kunt u hier bekijken)  
Ook op de weektaak staan rekenopdrachten die kunnen verschillen per leerling.  
 

Bij Spelling maken we ook gebruik van een moeilijker spellingwerkboek voor hele 
goede spellers. Dit heet het Plusboek, dit is er vanaf groep 5.  Het kan ook zijn dat 

leerlingen die goed kunnen spellen anderen opdrachten krijgen omdat ze niet persé 
met spelling hoeven te oefenen.  
 

We kunnen leerlingen binnen de groep ook nog extra uitdagen met bijvoorbeeld 
leren schaken, denkspelletjes, programmeren of, in de hoogste groepen van de 

school, het aanleren van een andere taal.  
 
Bovenstaand aanbod hoort bij het “normale” aanbod dat een leerkracht biedt 

binnen de groep, net als aanbod voor leerlingen die meer moeite hebben met het 
oppikken van de lesstof. U wordt als ouder dus niet direct geïnformeerd hierover. 

Omdat het voor ons heel gewoon is. Komt uw kind dus thuis met de mededeling dat 
hij/zij een plusboek heeft en u heeft daar vragen over? Neem gerust even contact 

op de met de leerkracht, dan legt ze het u van harte uit. En het betekent ook niet 
dat uw kind dan altíjd in aanmerking komt voor extra werk. Sommige onderwerpen 
liggen een kind nu eenmaal beter dan andere. Ook kan het voorkomen dat 

verderop in de schoolcarrière het basisaanbod beter aansluit en extra werk niet 
meer nodig is.  
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Er zijn leerlingen die niet “genoeg” hebben 

aan dit aanbod en Pluswerk of 
Meesterwerk. Dit zijn vaak de leerlingen 
met een hoog IQ en een andere manier 

van denken. Voor hen hebben we naast het 
aanbod binnen de groep in samenwerking 

met de andere Sophiascholen van Lisse 
een Plusklas opgestart. Binnen deze 
Plusklas creëren we voor leerlingen in de 

groepen 4 t/m 8 een aanbod waarbij ze 
worden uitgedaagd om te onderzoeken, op een andere manier te leren nadenken,  

en met andere onderwerpen dan in de klas aangeboden bezig te zijn.  
Het kan zijn dat we een leerling voor een bepaalde periode de kans bieden om deel 

te nemen aan de Plusklas, maar dat blijkt dat dit aanbod toch niet helemaal 
passend is en dan stopt dat weer. Dit gebeurt altijd na overleg met de leerkracht.  
Ik hoop dat bovenstaande e.e.a. heeft verduidelijkt. Anders kunt u er gerust een 

vraag over stellen.  
 

Zelftesten 
De zelftesten voor de groepen 6-7-8 zijn vandaag binnen 
gekomen. Elke leerling heeft er 2 mee gekregen. Ouders van 

deze groepen zijn via de mail geïnformeerd.  
 

 
Invaller voor een dagje? 
De nood wordt echt hoog met het lerarentekort! 

Invallers zijn er niet meer het personeel dat op de 
klarinet een stap extra wil zetten, doet dat al. Dus 

doen we hier een oproep: Bent u iemand of kent u 
iemand die in geval van nood best een dag in wil 
vallen in één van onze groepen?  Meld je dan bij 

rvanderholst@sophiascholen.nl.  
Een Pabo diploma / onderwijsbevoegdheid is zeer 

gewenst. Met een diploma tot onderwijsassistent 
kunnen we voor een dag ook uit de voeten. 
Daarnaast zal er een VOG aangevraagd moeten 

worden  
 

 
Informatie over de kerstperiode 

 

 Wat is belangrijk voor u als ouders: 
 De kinderen mogen een lampje meenemen 

naar school voor op hun tafel. Wel op eigen risico.  

 Het is lief als kinderen elkaar kerstkaarten 

willen geven, maar het is niet de bedoeling dat ze 

kerstkaarten gaan uitdelen aan elkaar in de 

klassen.  

mailto:rvanderholst@sophiascholen.nl
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 Dinsdag 14 december: vandaag hebben we een foute kerstdag. Alle kinderen 

mogen iets “fouts” aan. Denk aan kersttrui, rendieroren, kerstslinger om... 

dit is natuurlijk niet verplicht.  

 Musical groepen 7 is op donderdag 16 december. 

Ouders uit deze groepen krijgen daar aparte 

informatie over. 

 Vrijdag 17 december of donderdag 23 december is 

er een kerstontbijt. De kinderen nemen allemaal 

hun eigen ontbijt mee en een bordje + bestek. 

Ook nemen ze een 10 uurtje mee. Tijdens het 

ontbijten hebben we een viering in de eigen 

klassen i.p.v. in de kerk.  

 
Activiteiten die in deze omgeving worden georganiseerd 

 

 
 

   
   

 
 

 
 


