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Schooljaar 2020-2021

Dag ouders en verzorgers van de Sint Clemensschool,
Agenda november
2 november
 MR-vergadering
11 november
 Sint Maarten
12 november
 Spelletjesmiddag
groep 1-2
18 november
 Studiedag, alle
leerlingen vrij
 Vergadering
oudervereniging
27 november
 Clemensnieuws 3

Wat vliegt de tijd! We belanden alweer in de maand november, de herfst
is in het land!
Afgelopen maand is juf Sylvana met zwangerschapsverlof gegaan. Juf
Ilona vervangt haar op de maandag en de dinsdag. Juf Betsy werkt een
dag extra op de woensdag. Na de voorjaarsvakantie zal juf Sylvana weer
terugkomen. We wensen juf Sylvana een fijn verlof en we wensen juf
Ilona veel plezier bij ons op school en in groep 3!
Een spannende maand, want Sinterklaas zal aankomen in Nederland. Hoe
zal dat dit jaar zijn, zal het helemaal in het teken van corona zijn? In de
school worden hierover ook de gesprekken gevoerd. Natuurlijk vieren we
het feest, maar zal het volgens de regels van het RIVM zijn. We vieren het
met de kinderen op de school samen met de Sint en zijn pieten.
Daarnaast zijn wij aan het nadenken over hoe we u toch een beetje
kunnen laten meekijken.
Ondanks de corona-periode lukt het nog steeds om onze lessen te blijven
geven. We hebben gelukkig de groepen steeds kunnen vervangen. Ook
hebben enkele leerlingen op afstand les gehad, omdat zij even thuis
moesten blijven. Het is fijn dat ondanks alles het lukt om het onderwijs
door te laten gaan.
Gezien de aangescherpte maatregelen, zijn in de school ook de
maatregelen aangescherpt. Externen komen zo min mogelijk de school
in. Mochten er toch een uitzonderlijke reden zijn, dan zal dit zal altijd op
afspraak moeten via de leerkracht of juf Simone. Vorige week woensdag
is er een vernieuwd/aangepast protocol voor het basisonderwijs
gekomen en is de beslisboom aangepast. Deze vindt u verderop in de
nieuwsbrief.
Ook de komende tijd zal het onzeker blijven hoe het allemaal zal gaan
wat betreft de corona. We hopen dat iedereen gezond zal blijven. Pas
goed op uzelf en op de ander!
Ik wens iedereen een fijne novembermaand!
Juf Simone

Nieuws uit groep 4 en 5
Doe iets geks, denk iets moois, zeg iets liefs. Dan heeft elke dag iets positiefs.
Onder andere deze spreuk hangt bij ons in het lokaal, want een positieve dag maak je ook zelf!
Schoolbreed werken wij ook aan een Positief Sociaal Klimaat.
In het kader daarvan hebben wij sinds deze week een buis in het lokaal hangen.
Elke dag kunnen wij als klas tien munten verdienen.
Hebben wij veertig munten verdiend met positief gedrag? Dan staat hier een beloning tegenover. De
juffen spreken deze beloning van tevoren samen af met de kinderen.
Naast een groepsbeloning werken wij ook met een individueel beloningssysteem.
Elke ochtend trekken wij blind een Mystery Hero.
De klas weet niet wie het is, alleen de juf. Als de Mystery Hero positief gedrag laat zien, krijgt hij of zij aan
het einde van de dag een beloning.
Je mag dan iets kleins uitkiezen, zoals even 10 minuten helpen in groep 1-2, een stickervel, op de
bureaustoel zitten of een liedje uitzoeken dat je aan de klas kunt laten horen.
Verder werken wij in de klas flink aan spelling. Naast methodelessen en oefenbladen herhalen we veel. Dit
doen we ongeveer drie keer per week in de vorm van een extra dictee, waarbij elke week een andere
spellingsregel centraal staat. Zo is groep 4 de laatste tijd bezig geweest met woorden als meer, keer en
leer en fiets, vis, feest en voet. En groep 5 met woorden als verscholen, molen, beren en ijsbeer, eigenlijk,
beide. De kinderen kijken het dictee eerst zelf na en verbeteren een fout geschreven woord door het
twee keer goed op te schrijven.
Voor spelling en woordenschat schrijven de kinderen bovendien wekelijks een verhaal in het
verhaaltjesschrift. Soms mogen ze hier zelf een onderwerp voor bedenken en andere keren bedenkt de
juf het onderwerp. Naast het verhaal wordt een passende tekening gemaakt. De kinderen laten al enorm
mooie groei zien en doen zichtbaar hun best. Op dit moment werken wij met taal aan het schrijven in
verleden tijd. Dit zie je vervolgens direct terug in het verhaaltjesschrift.
De tafels gaan steeds beter en ook heeft een groot deel van de klas al een tafeldiploma weten te
bemachtigen. Wel is het belangrijk hier mee te blijven oefenen! Heeft je kind nog moeite met de tafels?
Oefen dan gerust een paar weken dezelfde tafel. Door veel te oefenen en echt het deuntje te gebruiken,
zien we dat de kinderen steeds vlotter rekenen met de keersommen. Geregeld passen wij het
automatiseren van keersommen toe door te werken in ons keersommenboek. Tevens komen de
sommen tijdens elke rekenles wel aan bod.
Als we even tijd over hebben, mogen de kinderen verspreid
door het lokaal een lekker leesplekje uitzoeken
of eens bouwen met K’nex, domino of lego.
Ook pakken we geregeld wat gezelschapsspelletjes erbij.
Dan kan iedereen even op adem komen,
zodat we daarna weer hard aan de bak kunnen.
Vervelen doen we ons niet
Juf Diane en Juf Robin en de kinderen van groep 4 en 5

Nieuws uit groep 3
Wat hebben de kinderen van groep 3 de afgelopen 9 weken veel gedaan:
gelezen, gerekend, geschreven, gespeeld, gegymd, gelachen, gezongen en ook nog opgelet of de juffen
zich niet in hun namen vergisten.
Graag vertellen we over een aantal vakken wat meer:
Lezen :
deze letters met de bijbehorende klankgebaren hebben ze al geleerd. Van een aantal woorden hangt er
een wandplaat aan de muur. Het derde werkboek,het derde leesboekje en het derde Veilig en Vlot-boekje
(rijtjes woorden) zijn uit.

Nieuws van de MR
De medezeggenschapsraad (MR) heeft een nieuwe
vertegenwoordiger vanuit de oudergeleding gevonden in
de persoon van Alexander Philipse. Alexander is de vader
van Amy uit groep 7. Met de benoeming van Alexander is
de MR weer compleet. In combinatie met de andere
vertegenwoordiger vanuit de oudergeleding van de MR,
André Klappe (vader van Jasmijn uit groep 5 en Nienke uit
groep 2), kunnen ervaringen vanuit verschillende
leeftijdsgroepen worden ingebracht. Mocht u zelf
onderwerpen hebben die u onder de aandacht wilt
brengen bij de MR, stuur dan een email naar
mr.clemens@catent.nl. U kunt Alexander en André
natuurlijk ook bij het schoolplein aanspreken.

Groep 6 en 7 nieuws:
Vanaf de herfst- tot kerstvakantie werken wij met TopOndernemers aan het thema:

Nog even in het kort wat TopOndernemers is:
we laten kinderen op verschillende, nieuwe en verfrissende manieren werken aan geschiedenis,
aardrijkskunde, natuur en techniek.
Door de methode leren kinderen via thematisch onderwijs zichzelf en de wereld kennen, ze worden
uitgedaagd om initiatief te nemen, samen te werken en creatief te zijn.
Tijdens dit thema komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: kleine landen, grondsoorten,
zonnewijzer/kompas, spinnen, champignons (paddenstoelen) humus, microscoop, Napoleon, op schaal
bouwen, de slak ……..en nog veel meer!
De kinderen zijn weer enthousiast begonnen en gaan weer bezig met ontdekken, verwonderen en
experimenteren. Er worden muurkranten, PowerPoints, verslagen, een flessentuin, een echt werkend
kompas en ook mooie tekeningen gemaakt.
ja, echt waar ‘een ei-microscoop’ …..koppel aan je computer en ontdek wat je ermee kan doen.

Ik ga leren hoe ik een kompas kan maken met een micro:bit

Daarnaast zijn we met crea ook begonnen om insecten te maken van kastanjes/beweegbare
oogjes/ijzerdraad en/of chenille draad; met kapla een 3 dimensionale spin bouwen, bladeren vouwen,
van klei een herfstbladbakje maken, een herfstpuzzel maken en een tekentechniek met wasco/ecoline.

Strijden
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 26, aflevering 1, thema 4 (26 okt.-13 nov.)

Drie weken werken we met Trefwoord rond het thema “Strijden”.
Strijd is van alle tijden: om te overleven vechten mens en dier tegen elkaar, tegen natuurrampen, tegen
het coronavirus, tegen eenzaamheid.
Dat roept wel de vraag op wat de zin is van strijd. Kun je leven zonder te vechten? En wat levert het op
om te strijden? Met de kinderen willen we onderzoeken wat de zin en onzin van strijd is en ze leren dat ze
er vragen bij mogen stellen. Ook hun leven kent immers conflicten. En denk ook aan hoe ze opgroeien in
een samenleving waarin prestatiestrijd en concurrentiestrijd normaal zijn.
Dat doen we door stil te staan bij de vraag ‘Wat is strijden?’: ruzie,
wedstrijd of conflict, met voorbeelden uit ridderverhalen, maar ook
het bijbelverhaal over Gideon. Dat vergelijken ze met hoe ze zelf
soms een gevecht moeten leveren. Een wedstrijdje spelen is best
leuk. Waarom eigenlijk? Maar dan komt de vraag ‘Wat doe je als
iemand wil vechten?’. Daarbij wordt een vergelijking gemaakt met de
dierenwereld als het gaat om strijden en vechten. In de laatste week
denken de kinderen na over hoe ze soms ‘Strijden met jezelf’ en hoe
ze omgaan met weerstand. Dat gebeurt als je ergens heel goed in
wilt worden en soms merkt dat het niet lukt. Wat dan? Opgeven?
Iemand zoeken die je kan helpen?
De rode draad is het bijbelverhaal over Gideon. Gideon is de leider
van het volk en hij moet meerdere gevechten voeren. God geeft
hem de opdracht om het volk te bevrijden van woestijnrovers die de
dorpen en akkers plunderen. Maar ook moet hij het gevecht aan
tegen de afgodsbeelden in zijn eigen dorp. Zijn leger wordt steeds
groter, maar dan stelt God de vraag waarom hij zo’n groot leger nodig heeft. Hij luistert naar God en
blaast de strijd niet op met een te groot leger. Met dat kleinere leger wint hij bovendien ook nog. Het volk
is hem dankbaar dat hij steeds de strijd is aangegaan.
In deze tijd vieren katholieken op 1 en 2 november Allerheiligen en Allerzielen. Dan denken we aan allen
die in hun leven een strijd gevoerd hebben - in zichzelf en soms ook tegen anderen - over wat echt
belangrijk is in de ogen van God en de mensen. Op 11 november is het dan Sint Maarten: hij is de strijd
aangegaan tegen armoede door met zijn zwaard zijn eigen mantel met de arme bedelaar te delen.
Dit jaar wordt het voor ons een strijd om te bedenken hoe we deze en andere feesten kunnen vieren.
Welke regels laat je dan gelden in dit gevecht tegen corona? Ook daar denken de kinderen over na.
Het gaat ons erom dat kinderen nadenken over hoe je om kunt gaat met weerstanden, conflicten en
tegengestelde belangen. Ze ontdekken wat het betekent om winnaar of verliezer te zijn. En ze
onderzoeken of en hoe een strijd je misschien sterker kan maken.

