
 

Agenda: 

 

24 augustus: 

Informatieavond 

groepen; via de mail, 

niet fysiek op school 

 

26 augustus: 

OV-vergadering 

 

3 september 

Openingsviering  

Schooljaar 

(zonder ouders) 

 

10 september 

Schoolfotograaf 

 

11 september 

Peutermeespeel-

ochtend 

 

14 september: 

- Start toetsweek eind- 

toetsen vorig schooljaar 

vanaf groep 4 

- Streetwise 

 

18 september 

Groep 8 nationale 

sportweek-activiteit 

 

21 september 

- Toetsweek 2 

 

23 september: 

OV vergadering 

 

24 september 

Spelletjesmiddag groep 

1-2 

 

28 september: 

Cultuurmenu groep 1-2 

op school 

 

30 september 

Start 

kinderboekenweerk 

2 oktober: 

Studiedag, alle kinderen 

vrij 

Clemennieuws 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Het is weer tijd voor de schoolfotograaf!   

             

             De fotograaf zal aanwezig zijn op  

                   10 september a.s. 

 www.alphegacolor.nl     

Dag ouders van de Sint Clemensschool 
 

De eerste week van het nieuwe schooljaar zit er alweer op! Wat is dat vlug gegaan. 

Iedereen heeft zijn of haar plekje alweer aardig gevonden.  

Het was weer even wennen met alle maatregelen wat betreft Corona. Het blijft heel 

belangrijk dat als uw kind vanaf groep 3 verkouden is, niet naar school komt, maar dat 

u uw kind thuis laat en laat testen! Op het moment dat de test uitwijst dat uw kind 

geen corona heeft.. dan kan uw kind weer naar school. We begrijpen dat het lastig is. 

Als ouder weet je soms wel waarom uw kind verkouden is. Toch willen we u vragen om 

u aan deze richtlijnen te houden, zodat we de school open kunnen houden. Mochten 

wij in de klas merken dat uw kind verkouden is, zullen we u bellen om uw kind op te 

halen. 

Deze maatregelen gelden natuurlijk niet alleen voor de kinderen, maar ook voor alle 

juffen. Samen krijgen we corona onder controle! 

 

Komende maandag stond de informatieavond van de groepen op de kalender. Deze zal 

niet fysiek op school plaatsvinden. Alle groepen zullen komende week een uitleg 

krijgen via de mail met alle weetjes van de groepen. Het kan natuurlijk zijn dat u zelf 

een vraag heeft over de groep. Dan kunt u via de mail contact opnemen met de eigen 

juf. Zij zal dan vervolgens contact met u opnemen. Verderop in de nieuwsbrief staan 

alle mailadressen van het team. 

 

Verder zal het u niet ontgaan zijn, dat de school een nieuwe website 

“clemensschool.nl” heeft en een nieuw logo. Naast de website en het logo, zullen er 

ook nieuwe hesjes komen. 

 

Tot slot wens ik u , samen met de kinderen, een heel erg fijn schooljaar!  

 

 

Groet juf Simone     
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Even voorstellen en onze contactgegevens… 
 

Dit jaar starten we met een aantal nieuwe collega’s. Zij zullen zich hieronder voorstellen.  

 

Beste ouders en/of verzorgers,  
Via deze weg wil ik mij graag aan u voorstellen.  
Ik ben Rika Hilbrink. Ik ben de WPO-er op de Clemensschool dit jaar en zal lesgeven 
 in groep 8, naast juf Anki.  
Ik ben 20 jaar oud en woon in Wilhelminaoord.  
Inmiddels zit ik in het vierde leerjaar van de pabo op Hogeschool KPZ in Zwolle.  
In mijn vrije tijd vind ik ontspanning in klassiek ballet en acteren.  
Op donderdag en vrijdag zal ik aanwezig zijn op school en  
zelfstandig voor de groep staan.  
Mocht u vragen hebben, mag u altijd contact met mij zoeken om deze te stellen. 
Groetjes juf Rika. 
 

 

 

 

 

 

Even voorstellen.. 

Een nieuw gezicht op de school van uw kind. Ik ben Ellen Klink, woonachtig 

Zwolle met mijn vriend en mijn 2 dochters Mila (6) en Nadi (3). 

 In het schooljaar 2020-2021 zal ik 2 dagen als onderwijskundig coördinator 

Simone ondersteunen in haar directie-taken op de Bernardusschool in 

Oldemarkt en de Clemensschool in Steenwijk. Ik heb 5 jaar ervaring als 

onderwijskundig coördinator op een basisschool in Ommen.  

Inmiddels heb ik mogen kennismaken met beide teams en leer ik langzaam aan ook 

de leerlingen kennen. Ik hoop u snel te mogen ontmoeten en kijk uit naar een 

prettige samenwerking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 1-2: 

Juf Albertje: a.timmerman@catent.nl 

Juf Hanneke: h.hultink@catent.nl 

Juf Nathalie: n.verduin@catent.nl 

Groep 3: 

Juf Sylvana: s.sloot@catent.nl 

Juf Betsy: b.fakkert@catent.nl 

Groep 4-5: 

Juf Robin: r.schepel@catent.nl 

Juf Diane: d.koehoorn@catent.nl 

Groep 6-7 

Juf Allette: a.wilting@catent.nl 

Juf Nathalie: n.verduin@catent.nl  

Groep 8: 

Juf Anki: a.huisman@catent.nl 

Juf Rika: wpo.clemens@catent.nl 

 

 

 

Juf Esther: e.vanderwal@catent.nl 

(onderwijsassistent, woensdagochtend, 

donderdagochtend, vrijdagochtend) 

 

Juf Linda: ib.clemens@catent.nl  

( intern begeleider, dinsdag of vrijdag aanwezig) 

 

Juf Ellen: e.klink@catent.nl 

( onderwijskundig coördinator, dinsdag of vrijdag 

aanwezig) 

 

Juf Simone: directie.clemens@catent.nl 

( directeur, 2,5 dag aanwezig in de week, wisselend) 
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Overgaan 
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 25, aflevering 4, thema 4 (17 aug.-5 sep. 2020) 

In de startweek bedenken we met kinderen hoe je rekening met elkaar kunt houden. In de midden en 

bovenbouw vertellen we als voorbeeld het Bijbelverhaal van het mosterdzaadje. Uit dit heel kleine 

zaadje groeit een enorme struik. In haar luwte schuilen talloze vogeltjes.  

Na de startweek is het thema voor de komende twee weken  “overgaan”. 

Bijvoorbeeld: Overgaan naar een nieuwe groep, een volgende fase ingaan. Is een kind 

als het vier jaar geworden is, ineens een kleuter, of ineens puber na groep acht?  En 

ben je op je achttiende opeens volwassen? We spreken met elkaar leeftijden af 

waarop iemand in een andere fase komt, maar is dat ook altijd zo? Soms is het meer 

een geleidelijk proces. Maar in ons leven maken we allemaal voortdurend overgangen 

mee. Zo is er de cyclus van het jaar, met de overgang van zomer naar herfst, naar winter enz. Er is de 

overgang van kind naar puber en volwassene. Vrolijkheid kan overgaan in verdriet en andersom.  

In de komende weken gaan de kinderen onderzoeken wat overgangssituaties voor mensen 

betekenen. “Wat gebeurt er met jou als je ouders uit elkaar gaan, en je opeens in twee gezinnen moet 

leven? Wat voel je dan? Ben je boos, verdrietig? Ben je ook nieuwsgierig naar hoe het allemaal zal 

gaan? “ 

In een prachtige animatiefilm voor onderbouw en middenbouw, wordt verandering gesymboliseerd 

door de rups die in een vlinder verandert. Eerst ben je een rups, dan kom je als rups in een cocon te 

zitten en uiteindelijk breek je als een vlinder de cocon open. Een van de rupsen vertelt erover. Hoe dat 

voelt om van een rups in een vlinder te veranderen. 

 

Soms worden overgangen heel duidelijk gemarkeerd. Dat gebeurt o.a. in religieuze tradities. Denk aan 

de bar of bat mitswa waarbij joodse kinderen de overgang naar volwassenheid vieren. In de 

christelijke traditie kennen we bijvoorbeeld de doop, waarbij het kind door het geloof van de ouders 

wordt opgenomen in de geloofsgemeenschap, en later het vormsel of de belijdenis, waarbij een 

jongvolwassene zichzelf bewust verbindt aan de geloofsgemeenschap. In de katholieke traditie kun je 

na de eerste communie al wel deelnemen aan de eucharistie en zo toegroeien naar een bewuste 

verbintenis.  

De Bijbelverhalen in deze weken gaan over een bijzondere overgang. Zij gaan over de overgang van 

slaaf naar een vrij mens. De Israëlieten willen weg uit de onderdrukking van de farao uit Egypte. Er 

volgt een pittige strijd op leven en dood bij de Dode zee. Vrijheid vergt oefening. Dat doen de 

Israëlieten in de veertig jaar dat zij door de woestijn trekken naar het beloofde land. Er overkomt hen 

van alles waardoor de vrijheid op de proef wordt gesteld. De woestijn is een periode overgaan, van 

groeien naar vrijheid.      

Een leven lang ben je als mens bezig met veranderingen. Veranderingen die je helpen, hoe je als mens 

met je leven om kunt gaan. Soms is het moeilijk en verdrietig. Maar vaak ook is het uitdagend. Dus blijf 

vooral nieuwsgierig naar wat er komen gaat in je leven. Wat er ook gebeurt, je mag erop vertrouwen 

dat het uiteindelijk altijd goed komt. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Veilig verkeer Nederland 

Weer naar school!  
 

Wat worden de kinderen groot! Zeker na zo’n zomervakantie lijkt iedereen weer  

10 cm gegroeid! Is dit het schooljaar dat u ze weer een stukje gaat loslaten, het jaar dat ze zelf op 

de fiets naar school mogen gaan? Of is uw kind daar nog niet aan toe en gaat u  

dit schooljaar juist extra aandacht besteden aan het leren fietsen?  

 

Om goed te leren fietsen moet  er vooral veel geoefend worden, liefst elke dag weer. Zo krijgen 

kinderen  controle over hun fiets en leren ze beetje bij beetje hoe het werkt in het verkeer.  

 

Uiteraard is de hulp van ouders hierbij onmisbaar. De route van huis naar school is een prima 

oefening. U weet vast al uit ervaring dat kinderen impulsief en speels zijn. Dit is in het verkeer niet 

anders.  

Ook als ze wat ouder zijn, kunnen ze nog niet alle verkeerssituaties overzien en zijn ze met hun hoofd 

vaak bij hele andere dingen dan bij gevaarlijke kruispunten bijvoorbeeld.  

 

Behalve heel veel oefenen met fietsen en goede theoretische onderbouwing van de regels in het 

verkeer is het belangrijk dat u, als medeweggebruiker, rekening houdt met onze jonge, kwetsbare, 

verkeersdeelnemers.  

Vanuit haar doelen, missie en visie onderneemt de ANWB in de wereld van mobiliteit, vakantie en vrije 

tijd een breed scala aan activiteiten in de sfeer van beïnvloeding, informatie en advies. In dat kader 

volgen hier een aantal tips voor u, ouders en medeweggebruikers, om de veiligheid van onze kinderen 

te vergroten.  

• Op pad met een veilige fiets verkleint de kans op ongevallen. Kijk de fiets regelmatig na.  

• Laat uw kind een fietshelm dragen. Deze kan letsel voorkomen of beperken bij fietsongevallen. 

• Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt naar de plaats van bestemming. Haast in het verkeer is een 

bron van gevaar.  

• Houd u aan de verkeersregels, geef het goede voorbeeld.  

• Laat u niet afleiden, wees alert. 

• Houd rekening met de speelsheid en impulsiviteit van kinderen.  

• Kies als automobilist, als het even kan, niet voor de drukke wegen langs scholen als u er niet 

persé hoeft te zijn en ga met een ruime bocht om fietsers heen.  

 

De ANWB wenst u en uw kinderen heel veel veilige kilometers en veel fietsplezier dit schooljaar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Je kan je weer opgeven voor het 4x4 toernooi van Olde Veste. Let op, dit is geen activiteit van de 

school! We vinden het natuurlijk wel super dat iedereen weer lekker kan sporten en samen plezier kan 

hebben! 

 


