vrijdag 29 november 2019

Afgelopen week
-

-

Waren de laatste oudergesprekken van dit
moment. We hopen dat u als ouder deze
gesprekken als waardevol en prettig heeft ervaren. De
volgende gesprekken zijn in februari, maar mocht u eerder de
behoefte hebben, kunt u altijd een afspraak met de leerkracht maken.
Hebben de leerkrachten van de groepen ½ een studiemoment gehad over
het aanbod in de groepen ½. Ze hebben met elkaar de themaplanning voor
na de kerstvakantie en de doelen voor de komende periode vastgesteld.
Hebben de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 de derde studiedag over EDI
(expliciete directe instructie) gehad, waarbij het ging over de instructie en de
differentiatie binnen instructie en verwerking.
Is de middag van de studiedag besteed aan de kwaliteitszorg op de Klarinet.
Hoe zorgen we ervoor dat alle leerlingen dat aanbod krijgen dat ze nodig
hebben binnen de beschikbare tijd die je als leerkracht hebt.
Hebben de leerlingen van de groepen 1-2-3 zich uitgeleefd in de speelzaal
met de pietengym.
Waren er voor alle leerlingen pepernoten tijdens deze pietenmiddag,
verzorgd door de ouderraad.
Hebben de leerlingen van de groepen 8 op het gemeentehuis vergaderd over
het verdelen van een geldbedrag over diverse doelen.
Is de MR weer bijeen geweest.

TSO
Sinds dit schooljaar is de organisatie en
administratie van de TSO ons eigen beheer.
Dat is met wat opstartproblemen gebeurd.
Inmiddels gaat het meeste goed en betalen
al veel ouders keurig iedere maand 15 euro
per leerling en heeft ook een aantal het
volledige bedrag al voldaan. Onze
administratief medewerker, Jolanda
Paardekooper heeft er wekelijks een
behoorlijke klus aan om alle betalingen te
verwerken en uit te zoeken of er nog ouders herinnerd moeten worden aan hun
betaling. Soms blijkt dan dat de leerlingen geen gebruik (meer) maken van de TSO
of dat ouders nog aan de verkeerde organisatie hebben betaald.
Wij willen u hierbij vragen om eventuele wijzigingen in de TSO via schoudercom
aan “administratie” te melden.
Krijgt u desondanks een herinnering waarvan u denkt dat deze niet terecht is,wordt
dan niet boos, maar geef dit dan even door via dezelfde weg, dan zoeken we uit
waar het misgaat. Alvast bedankt voor uw medewerking!
Het rekeningnummer van de TSO is: NL94 RABO 0343 0972 57
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Kijkkwartiertje
Aanstaande maandag is het weer
kijkkwartiertje. In dit kwartier (van 8:30 tot 8:45)
willen we ouders in de gelegenheid stellen een
stukje van een les bij te wonen, zodat u een
beter beeld krijgt van hoe wij werken.
Voorafgaand aan het eerste kijkkwartiertje van
oktober heb ik in de Notenbalk aangegeven dat
het niet de bedoeling is dat er kleine broertjes en zusjes meegaan in de klas. Dit heeft als
reden dat wij zo goed als mogelijk de echte klassensituatie willen laten zien en dat het dan
niet handig is wanneer dit “verstoord” wordt door kleine broertjes of zusjes die er door heen
praten/lopen/of moeten huilen. Wij begrijpen echter ook dat het lastig is om voor een
kwartiertje iets te regelen en dat sommige broertjes/zusjes echt wel een kwartiertje stil
kunnen zitten/zijn. We hebben daarom afgesproken dat het meenemen wel is toegestaan
maar willen u ook vragen om dan eventueel zelf de klas te verlaten wanneer het toch niet
lukt om stil te blijven. Ook kan het dan gebeuren dat de leerkracht u zelf vraagt om weg te
gaan. Daarnaast blijft wel van kracht dat het niet wenselijk is om tussendoor van
groep/lokaal te wisselen omdat dit ook niet bevordelijk is voor een ongestoorde les.
Fietsenstalling kleuters
Willen de (ouders van de) kleuters hun fietsen parkeren voor de lokalen van de groepen 3?
Dus voorbij de paaltjes. Het plein voor de paaltjes wordt door de kleuters gebruikt om
buiten te spelen (te voetballen) en dan is het niet handig als daar fietsen (aan het hek)
geparkeerd staan.
Personele bezetting

Zoals u eerder heeft kunnen lezen hebben we na de
kerstvakantie in diverse groepen een “personele
uitdaging”. Het is ons gelukt om hiervoor nieuw
personeel aan te trekken. Juf Jorien, één van onze
Intern Begeleiders, is na de kerstvakantie volledig op
de Klarinet. Zij gaat de begeleiding van de
bovenschoolse Plusklas op zich nemen en de vrijdag
in groep 4A. Voor de invulling van groep 4B op
donderdag en vrijdag en voor de dinsdag in groep 6A hebben we ook een leekracht kunnen
vinden die graag op de Klarinet wil komen werken. Zij heeft echter nog te maken met een
opzegtermijn en zal waarschijnlijk na de voorjaarsvakantie kunnen starten, maar mogelijk al
eerder. Tot die tijd zullen we deze ruimte intern opvullen.
Vervangingen etc. afgelopen 2 weken:
Donderdag 21 november: Lotte ziek > Sam (onderwijsassistent voor de groep)
Vrijdag 22 november: Lotte ziek > Vervanger in groep 4, Ester uit groep 4 naar 6B.
Dinsdag 26 november: Sabine ziek> Marianne een dag extra gewerkt.
Vrijdag 28 november: Sabine ziek> Romana een dag voor de groep.
21 tot 28 november: Corine afwezig, heeft een aantal dagen geruild. 1 dag Sam
(onderwijsassistent) voor de groep.
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Regeling ziektevervanging
Deze staat vanaf heden op de website van de school onder het kopje organisatie.
Schoolfotograaf
De foto’s zijn deze week afgeleverd op school. U zult ze wellicht al thuis hebben
gezien. In het schoudercom bericht dat gisteren is verstuurd, kunt u lezen hoe het
bestelproces in zijn werk gaat.

Nieuw meubilair
Dit is ongeveer de
In de kerstvakantie komt er voor de groepen 3 t/m 8
uitstraling van de nieuwe
nieuw meubilair. Alle leerlingen krijgen nieuwe tafels
meubels
en stoelen, er komen nieuwe instructietafels en de
leerkrachten krijgen een nieuw bureau. Het oude
meubilair gaat dan weg. Mocht u belangstelling
hebben voor een leerlingsetje, een bureau of een
instructietafel, deze zijn tegen een kleine vergoeding
te koop (10 euro voor een setje, een tafel of een
bureau) . U kunt deze dan vrijdag 20 december
ophalen op school. Wanneer u hiervoor belangstelling
heeft mag u een mail sturen aan
directie.klarinet@sophiascholen.nl waarin u aangeeft waar u belangstelling voor
heeft.
De groepen ½ zijn in 2021 aan de beurt voor nieuw meubilair.

SINT
SURPRISES GROEP 6 T/M 8
Om de Sint te helpen maken de leerlingen van de groepen 6 t/m 8
thuis een surprise en een gedicht en verstoppen daarin een cadeautje(s)
waarvan het maximale bedrag €5,- is.
Op woensdag 4 december nemen ze hun surprise mee naar school.
Zorg dat het goed is ingepakt bijvoorbeeld in een vuilniszak. Zo
houden we het nog even spannend. De envelop met het gedicht en de
naam van het kind voor wie het is zit met de naam naar beneden op de surprise geplakt, zodat de
naam niet zichtbaar is. Op woensdag 4 december van 12.15 uur tot 13.00 uur staan alle surprises
uitgepakt in de klassen en bent u van harte welkom om ze te komen bekijken.
5 DECEMBER
We hopen natuurlijk dat Sint en zijn Pieten vandaag een bezoek aan onze school brengen. De
kinderen worden deze ochtend eerst naar hun eigen klas gebracht en gaan van daaruit met de
leerkrachten weer naar buiten om op Sinterklaas te wachten.
Het is leuk als ouders met ons mee wachten op de Sint, maar we willen u wel vragen in ieder
geval áchter de leerlingen plaats te nemen langs de kant van de weg en later ook op het
piccoloplein.
Gedurende de ochtend zullen de leerlingen van de groepen ½ en de groepen 3/4/5 in de aula een
aantal optredens voor Sinterklaas verzorgen. Daarna zullen de Sint en zijn Pieten een bezoek
brengen in de groepen.
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Aanpassing in de jaarkalender!
Het kerstdiner is niet op donderdag 19, maar op woensdagavond 18 december.
De vrije middag op donderdagmiddag 19 december is daarmee ook komen te
vervallen.
AGENDA
2019

2 december
5 december
6 december

Kijkkwartiertje
Sinterklaasfeest op school
Kerstspullen halen bij Homma (assistentie van ouders nodig)
School versieren in kerstsfeer
17 december
Groepen 7 voeren kerstmusical op in het Poelhuys
18 december
17-19 uur kerst op school met diner in de eigen groep
Voor de ouders kerstmarkt en kerstborrel, info volgt.
19 december
Kerstviering in de Pauluskerk met leerlingen
20 december
Kerstspullen terugbrengen bij Homma (assistentie van ouders
nodig)
21 december-5 januari Kerstvakantie
6-10 januari
Luizencontrole
13 januari
Start toetsperiode
14 januari
MR vergadering
22 januari
Start voorleesdagen
28 januari
OR vergadering
30+31 januari
2-daagse staking??? Nog niet vastgesteld dat wij ook meedoen,
maar wel door onderwijsbond uitgeroepen
31 januari
Kijkkwartiertje
11-13-17 februari
Oudergesprekken
Eerste rapport mee
21 februari
Carnaval op school
24-28 februari
Voorjaarsvakantie
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We zien je graag weer in de kerk, bij de gezinsviering, kinderwoorddienst of
peuter/kleuterkerk voor peuters en kleuters en hun (groot)ouders.

Kalender 2019 voor gezinnen

Schrijf in de agenda:
24 november
10:30-11-00 uur
24 november

11:00 uur

01 december

10.00 uur

08 december

10.00 uur

15 december

10.00 uur

22 december

10.00 uur

24 december

18.00 uur

25 december

14:00 uur

Peuter/kleuterkerk
H.H. Engelbewaarderskerk
Vormselviering Jozef- en
Martinuskerk Hillegom
kinderwoorddienst in de
St. Agathakerk
kinderwoorddienst in de
St. Agathakerk
kinderwoorddienst in de
St. Agathakerk
kinderwoorddienst in de
St. Agathakerk
gezinsviering in de
St. Agathakerk
Kindje wiegen in de
H.H. Engelbewaarderskerk

Voor data zie de agenda op de mail en website: www.willibrordusbollenstreek.nl
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