vrijdag 30 augustus 2019

TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE…..
-

-

Zijn de schilders in het hoofdgebouw druk bezig
geweest. Alle muren, kozijnen, deuren en
kapstokken zijn van een nieuwe laag verf voorzien.
Het ziet er allemaal weer supernetjes uit!
Zijn we vooral de laatste week met het team druk in de weer geweest met de
voorbereidingen van het nieuwe schooljaar. Maandag, dinsdag en vrijdag zijn
gebruikt voor het inrichten van de lokalen en het regelen van allerlei zaken
voor de groep. Woensdag hebben we een teamdag gehad bij Pennings in
Warmond. We zijn met een stukje teambuilding bezig geweest en hebben
afgesloten met een barbecue en een aantal collega’s hebben gekanood.
donderdag zijn we met het team op de foto gegaan en was er in de middag
een bijeenkomst over de plannen voor het komend schooljaar.

Hieronder volgt veel, maar ook belangrijke informatie. Goed lezen dus.
Alvast bedankt!
START SCHOOLJAAR
Aanstaande maandag 2 september beginnen we weer.
Om 8:20 zal de eerste bel van het schooljaar weer klinken. De leerkrachten zijn
dan weer klaar om jullie allemaal te ontvangen!
Net als dat we gezamenlijk afgesloten hebben, willen we ook graag gezamenlijk
starten aanstaande maandag. De deuren van de school blijven daarom nog even
dicht om 8:20 en alle leerlingen+ouders mogen verzamelen op het plein voor de
Piccolo. Om 8:30 zal ik jullie dan allemaal van harte welkom heten, dan zingen we
het schoollied (tekst en muziek in de bijlage) en hijsen we de Klarinet vlag. Daarna
zullen de schooldeuren officieel geopend worden en mogen we naar binnen. U mag
dan meelopen en uw kind naar de klas brengen en afscheid nemen. Daarna zullen
de lessen volgens het reguliere programma gaan beginnen.
EERSTE SCHOOLDAG
Willen de leerlingen die gym hebben, hun gymspullen meenemen? Alleen groep 6A
gaat maandag nog niet gymmen.
Denk verder aan:
- Drinken en tussendoortje voor de kleine pauze. (dinsdag, woensdag en
donderdag is het tussendoortje fruit/groente)
- Lunchpakket en drinken voor de TSO
- Luizenzak
- De dingen die eventueel door de eigen leerkracht van de groep via
schoudercom zijn doorgegeven.
Natuurlijk is er de eerste dag tijd om iedereen even uitgebreid te begroeten, maar
vanaf dinsdag willen we graag weer volop gebruik maken van de beschikbare
onderwijstijd, dus gelden de volgende afspraken weer:

30 augustus 2019

1

Groep ½ : om 8:20 gaat de eerste bel. U en uw kleuter
kunnen dan binnenkomen, de jas ophangen en naar de
klas gaan. Bij de deur staat de leerkracht. Uw kind geeft
de leerkracht en hand en gaat de groep in. U kunt een
korte mededeling doen bij de leerkracht, maar heeft u
meer tijd nodig, kunt u dit beter op een ander moment
doen. Om 8:25 gaat de tweede bel. Een teken voor u
om afscheid te gaan nemen. Even voor 8:30 gaat de
laatste bel. De lessen gaan beginnen. U kunt niet meer
de klas in.
Groepen 3: Tot de herfstvakantie gelden de afspraken zoals bij de groepen ½,
daarna zoals bij de groepen 4 en 5.
Groep 4-5: Om 8:20 gaat de eerste bel. U en de leerlingen kunnen dan
binnenkomen, jas ophangen en naar de klas gaan. Bij de deur staat de leekracht.
Uw kind geeft de leerkracht een hand en gaat de groep in. U mag op de gang
afscheid nemen. Na schooltijd bent u altijd welkom in de groep om werk en
schriftjes te bekijken. 1x per maand is het kijkkwartier en kunt u het eerste
kwartiertje van de dag een stukje van een les meemaken.
Groep 6-8: Om 8:20 gaat de eerste bel. De leerlingen kunnen dan naar binnen.
Om 8:25 gaat de tweede bel, de leerlingen moeten dan naar binnen en zorgen dat
ze voor 8:30 in de klas zitten. Even voor 8:30 gaat de laatste bel en gaan de lessen
beginnen. Na schooltijd bent u altijd welkom in de groep om werk en schriftjes te
bekijken.
Bedankt voor uw medewerking😊
NIEUWE LEERLINGEN
Maandag starten er bij ons op school een aantal nieuwe leerlingen. Welkom
Tesfalem, Colin, Lars en Sofija in groep 6A, 5A,4B en 3B. In de groepen ½
verwelkomen we nu en in de eerste paar weken:
Celina, Hugo, Jip, Noë, Claire, Hugo, Jack, Jayden, Lily, Stijn, Lotte en Lile. We
wensen jullie allemaal een hele fijne en leerzame tijd toe op de Klarinet.
TSO
Vanaf maandag starten we ook weer met de TSO. Vanaf dit schooljaar is de
organistatie in handen van school. Via schoudercom ontvangt u een formulier
waarop u kunt aangeven of u voor uw kind(eren) gebruik gaat maken van de TSO.
Dat is voor ons om de TSO mederwerkers overzicht te geven van wie zij in de groep
kunnen ontvangen. In de loop van komende week ontvangt u ook een digitaal
betalingsverzoek. De kosten zijn 150 euro per schooljaar, verdeeld over 10
termijnen van 15 euro (september t/m juni). Iedere maand ontvangt u een
herinnering voor het betalen van de volgende termijn. Wanneer u geen gebruik
maakt van de TSO, kunt u dit betaalverzoek negeren. Wilt u sporadisch gebruik
maken van TSO ontvangt u een betaalverzoek nadat uw kind deelgenomen heeft
aan de TSO. (€3,75 per keer)
Toestemming foto’s
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Voor de AVG, zijn wij als school verplicht om jaarlijks toestemming te vragen voor
het gebruik van foto’s van uw kinderen in de berichtgeving van de Klarinet. Wij
zullen dit net als vorig jaar via Schoudercom vragen. U kunt uw besluit altijd
aanpassen via dit formulier. Wij willen u met klem vragen dit zo snel mogelijk in te
vullen, want wij mogen er niet automatisch vanuit gaan dat u toestemming geeft,
omdat u niets heeft ingevuld.
VOOR IN DE AGENDA
Gymrooster

Maandag
08:30 – 09:25
09:25 – 10:05
10:05 – 10:45
10:45 – 11:25
11:25 – 12:05
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00

6A
3A
4A
3B
5A
7A
8B

Dinsdag
08:30 – 09:25
09:25 – 10:05
10:05 – 10:45
10:45 – 11:25
11:25 – 12:05
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00

6B
3B
4B
3A
5B
7B
8A

Vrijdag
08:30 – 09:15
09:15 – 10:00
10:00 – 10:40
10:40 – 11:25
11:25 – 12:10

5A
4A
6 om en om
4B
5B

Groepen 6A en 6B en 5A
De leerlingen van de groepen die in de ochtend starten met gym worden om 8:20 bij de
gymzaal verwacht.
Groepen 8A en 8B en 5B
Leerlingen die aan het einde van de gym hebben, mogen na de gymles vanaf de gymzaal
worden opgehaald of zelfstandig naar huis.
Groepen 5A en 5B
Leerlingen die aan het einde van de ochtend les hebben op maandag en dinsdag en geen
gebruik maken van de TSO mogen bij de gymzaal (12:10) óf bij school worden opgehaald
(12:15).
Groep 7A en 7B
Leerlingen die aan het begin van de middag gym hebben vertrekken rond 12:50 met de
gymleerkracht vanaf het schoolplein óf zorgen dat ze om 12:55 bij de gymzaal zijn. Leerlingen
die gebruik maken van de TSO lopen in ieder geval met de vakleerkracht mee.
Vakantierooster voor komend schooljaar :

Vakanties
Herfstvakantie:
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie

Datum
21-10-2019 t/m 25-10-2019
23-12-2019 t/m 03-01-2020
24-02-2020 t/m 28-02-2020
27-04-2020 t/m 09-05-2020
20-07-2020 t/m 28-08-2020

Feest- en vrije dagen
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Feestweek Lisse:
Pasen:
Koningsdag:
Hemelvaart:
Pinksteren:
Studiedagen
1e studiedag
2e studiedag
3e studiedag
4e studiedag

26-09-2019 en 27-09-2019
10-04-2020 en 13-04-2020
27-04-2020 valt in vakantie
21-05-2020 en 22-05-2020
01-06-2020
Woensdag 27 november 2019
Maandag 2 maart 2020
Dinsdag 14 april 2020
Vrijdag 3 juli 2020

AGENDA
In de bijlage de kalender, deze kunt u uitprinten en ergens
ophangen. De data van de kalender staan ook op de kalender van
schoudercom. De agenda in de notenbalk is altijde meest recente.
Alle data op de kalenders zijn onder voorbehoud van wijzigingen die
we natuurlijk zo veel mogelijk proberen te beperken.
2018

02 september
2 t/m 6 september
9 september
10 september
12 en 16 september
17 september
18 september
23-24-25
september
25 september
26 en 27 september
30 september, 7 en
14 oktober
30 september
1, 8 en 15 oktober
1 oktober
1 oktober middag
13 oktober
21-25 oktober
31 oktober

Eerste Schooldag
Luizenpluis
Kennismakingsgesprekken groepen 8
19:00 informatieavond groepen 3
Kennismakingsgesprekken ouders met leerkrachten groepen 3 t/m
8
19:00 informatieavond groepen 1/2
Ouderraad vergadering
Aandacht voor 45 jarig bestaan van de Klarinet
Vossenjacht voor de hele school
Kermisvrij voor alle leerlingen
Groep 5A naar het Bewaarde land, informatie volgt.
Medezeggenschapsraad (MR) vergadering
Groep 5B naar het Bewaarde land, informatie volgt.
Kijkkwartiertje
Opening kinderboekenweek
Evenement in keukenhofbos> Crossen door de bossen
Herfstvakantie
Schoolfotograaf

Praktische informatiegids Klarinet
In de bijlage ook de praktische informatiegids. Daarin staan
schooltijden, gymtijden, vakanties, wie voor welke groep, een Klarinet
ABC en overige (naar ik hoop) nuttige informatie. Mocht u informatie
missen of er vragen over hebben, dan hoor ik dat graag.

KANJERTRAINING
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De startweek van de Kanjertraining vindt
plaats in de eerste weken van het
schooljaar. De startweek bevat een aantal
basiselementen van de Kanjertraining
zodat er een duidelijk fundament wordt
neergelegd om het vervolg van de lessen
op voort te bouwen. Kanjertraining is
onder andere gericht op samenwerking
tussen ouders en school en daarom willen
we u als ouder zoveel mogelijk informeren over wat er op de verschillende
momenten aan de orde is bij de Kanjerlessen op school. Onderdelen van de
startweek:
• De Smileyposter wordt met de kinderen besproken aan de hand van stellingen.
Alle kinderen kunnen aangeven hoe ze zich willen gedragen het komende
schooljaar/de komende periode. De poster krijgt een plek in de klas/ school zodat
de kinderen ook herinnerd kunnen worden aan die goede wil.
• Er wordt een oefening gedaan die heet “motor en benzinepomp”. De kinderen
leren dat ze onderdeel zijn van een groep en bijvoorbeeld invloed hebben op het
groepsproces door geen aandacht te geven aan storend gedrag.
• De kinderen leren de betekenis van de dierfiguren en/of de petten. En kunnen
in verschillende situaties de petten uitspelen en herkennen.

PBS > De PBS (Positive Behavour Support) gedragsverwachtingen die we vanaf
vorig jaar maart zijn gaan toepassen, wordt ook dit schooljaar verder opgepakt.
Vanaf dit jaar staat 1 gedragsverwachting per week centraal, deze hangt bij de
ingangen en in elke groep en zo nodig op de plek waar de gedragsverwachting
verwacht wordt. We starten de komende week met:
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De leerlingen kunnen voor positief gedrag ook beloond worden met muntjes,
waarbij de groep kan sparen voor een groepsbeloning,
SCHOOLFRUIT😊

gezond beleg meegeven.

Even ter herinnering.
Op dinsdag, woensdag en donderdag eten we
als tussendoortje fruit of groente. Op
maandag en vrijdag mag dat natuurlijk ook,
maar is een ander gezond tussendoortje ook
welkom. Als uw kind aan fruit/groente niet
genoeg heeft, mag u een boterham met

TIP voor het nieuwe jaar
Om brood, drinken en fruit lekker koel te houden zijn er
hele leuke en praktische koeltasjes te koop. Een
koelelement erbij en alles blijft tot aan de lunch heerlijk
koel. De leerkrachten gebruiken ze zelf ook.
https://www.stipenbloem.nl/c-2009743/koeltasjes/

(voorbeeldje, maar er zijn er nog veel meer!)

NIEUWE LEERKRACHTEN
Mijn naam is Martine Smit en vanaf dit schooljaar ben ik
werkzaam op de Klarinet in de kleutergroepen 1-2A ( donderdag
en vrijdag) en 1-2D (maandag). Na een lange onderwijsloopbaan
in verschillende functies heb ik een paar jaar geleden bewust
gekozen om weer als leerkracht te gaan werken, maar dan wel in
de kleutergroep! Sinds vier jaar woon ik met mijn vriend in Lisse
en het bevalt ons erg goed in de Duin en Bollenstreek! Mijn drie
dochters zijn volwassen en ik heb vier kleindochters waar ik erg
van geniet. Naast mijn werk wandel ik graag in de natuur, ik tennis en schilder vrolijke
schilderijen. Ik kijk ernaar uit u en uw kinderen te leren kennen!
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Ik ben Esther Wouters en zal op vrijdag ochtend voor de klas staan in
groep 4a. Ik ben getrouwd en moeder van 4 kinderen, variërend in de
leeftijd 4 t/m 14 jaar. Op maan- en dinsdagen sta ik voor groep 3 op de
Zeehonk in Noordwijk. Inmiddels sta ik al ruim 20 jaar met veel plezier en
enthousiasme voor de klas. In mijn vrije tijd ondernemen we veel met ons
gezin (kamperen/kinderboerderij/Panbos/geo-caching enz) en lees Ik
graag. Ik heb super veel zin om te starten op de Klarinet.
Mijn naam is Claire Zonneveld en ik ben 22 jaar oud. Afgelopen jaar
ben ik afgestudeerd aan de Academische Pabo in Leiden. Dit jaar
zal ik gaan werken op de donderdag en vrijdag in groep 4B ter
vervanging van Mary. In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met
sport. Zo speel ik al enkele jaren voetbal in het eerste elftal van SJC
in Noordwijk. Naast deze hobby houd ik ontzettend van muziek. Ik
luister niet alleen graag naar muziek, ook speel ik zelf gitaar. Mijn
passie voor zowel muziek als bewegen ga ik zeker inzetten in de
klas! Ik heb enorm veel zin om aan de slag te gaan in groep 4B.

Mijn naam is Marianne Kramers. Dit schooljaar word ik leerkracht
in groep 8: twee dagen in groep 8a naast meester Arie en twee
dagen in groep 8b naast juf Sabine. Voor de zomervakantie heb ik
al even kennisgemaakt met de kinderen en ik heb er heel veel zin
in. Ik heb 4 kinderen en een hond. Verder houd ik van lezen,
wandelen en gitaar spelen. Na de eerste dagen op de Klarinet voel
ik me erg welkom en dat is heel fijn.
We zien elkaar op het schoolplein!
Graag stel ik mezelf even aan u voor. Mijn naam is Jorien Heemskerk
en ik ben één van de nieuwe Intern Begeleiders van de Klarinet. Ik
ben op dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig. Op maandag en
vrijdag werk ik op basisschool De Leerwinkel als intern begeleider.
Daarnaast vind ik het leuk om een balletje te slaan op de tennisbaan
of muziek te maken op mijn piano. Ik ontmoet u graag een keer op
het schoolplein of boven in het kantoor. We maken er een mooi
schooljaar van!
Mijn naam is Maaike van Hal, getrouwd met Jurjen en moeder van
Joep, Gijs en Pim, drie vrolijke pubers. Na 12 jaar als leerkracht
gewerkt te hebben in Noordwijk, was ik de afgelopen jaren Intern
Begeleider in Voorhout. Op zoek naar een nieuwe uitdaging kwam ik
terecht op de Klarinet. De eerste kennismaking met het team was vol
enthousiasme en energie, zodat ik mij meteen thuis voelde. Samen
met u en de leerkrachten, ga ik mij inzetten voor de zorg voor uw kind
wanneer dat nodig is. Mijn werkdagen zijn maandag tot en met
donderdag. Ik heb er zin in!
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Nieuwe tekenlessen van de Kunstclub vanaf 20 september!
Teken jij graag maar weet je af en toe niets te
bedenken. Of zit je met je handen in het haar
omdat je niet weet hoe je een onderwerp op
papier moet krijgen dan is dit je kans! Vanaf
vrijdag 20 september a.s. start er weer een
nieuw blok van tien tekenlessen op de
vrijdagmiddag. De lessen zijn bedoeld voor de
kinderen vanaf groep 4 t/m groep 8. We gaan
werken met verschillende materialen zoals
inkt, pastelkrijt, acrylverf, potlood enz. Ook
gaan we soms werken in de stijl van een beroemde kunstenaar zoals bijv.
Vincent van Gogh en Pablo Picasso. Talent is niet belangrijk als je maar plezier hebt in het
tekenen!
Wil je op de vrijdagmiddag gezellig meedoen dan kan dat als je jezelf aanmeldt via volgend
e-mailadres: nmhvanmoorten@kpnmail.nl t.a.v. Nancy van Moorten.
De kosten bedragen € 6,50 per les van vijf kwartier. Dit is inclusief materiaalkosten. Je hoeft dus
niets mee te nemen naar de lessen behalve dan je goede humeur. Tussendoor krijg je wat te
drinken en af en toe is er ook wat lekkers. De lessen vinden plaats in de lerarenkamer van de
Klarinet t.o. de BSO en worden in twee groepen gegeven. Groep 1 start om 13.30 uur tot 14.45
uur en groep 2 om 15.00 uur tot 16.15 uur.
Wil je liever eerst een keertje komen kijken dan kan dat ook. De proefles is gratis maar wil je
wel even van te voren melden dat je komt? Als je nieuwsgierig bent naar wat we zoal maken in
de lessen kun je ook een kijkje nemen op de Facebookpagina of Instagram van De Kunstclub.
Aanmelden voor de lessen graag vóór 16 september a.s.
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