Clemensnieuws 3
Schooljaar 2020-2021

Dag ouders en verzorgers van de Sint Clemensschool,
Agenda december
4 december:
9.00 uur Sint op de school
16 december
Laatste werkdag van juf
Albertje
17 december
Kerstontbijt en
kerstviering op school
Kinderen om 12 uur vrij
18 december
Kinderen om 12 uur vrij

Hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar zachtjes op het raam?
De liedjes galmen door de gangen. Het is echt….Sinterklaas en zijn pieten
zijn weer in het land. Wat heerlijk om de kinderen zo vol verwachting te
zien. De kinderen gaan komende week hun schoen zetten en volgende
week komt, als alles goed gaat, Sint bij ons op school. De kinderen zijn al
druk stukjes aan het oefenen voor de Sint zodat ze deze 4 december aan
hem kunnen laten zien.
Juf Albertje zal woensdag 16 december haar laatste dag werken op de
Sint Clemensschool. Dat is een heel apart idee en een gek gevoel, want
juf Albertje is één met de Clemens. Wat zullen we haar gaan missen!
Na 16 december zal zij gaan genieten van haar pensioen.
Op dit moment zijn de gesprekken gaande wie de vrijgekomen uren van
juf Albertje zal overnemen. Zodra dit bekend is, zal dit met u gedeeld
worden.

Ik wens iedereen een fijne decembermaand!
Juf Simone

BABY-nieuws
Tijdens het schrijven van dit
Clemensnieuws, krijg ik het bericht van
juf Sylvana dat zij 26 november is
bevallen van een prachtige zoon.
Hij heet Julian.
Juf Sylvana, Peter en Féline, van harte
gefeliciteerd met jullie zoon en broertje.
We wensen jullie veel geluk!
We hebben vandaag de vlag voor jullie
gehesen 

reminder nieuwe schooltijden voor na de kerstvakantie:
groep instroom t/m 4 :

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.30 uur tot 14.30 uur
8.30 uur tot 14.30 uur
8.30 uur tot 12.15 uur
8.30 uur tot 14.30 uur
8.30 uur tot 12.15 uur

Groep 5 t/m 8:

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.30 uur tot 14.30 uur
8.30 uur tot 14.30 uur
8.30 uur tot 12.15 uur
8.30 uur tot 14.30 uur
8.30 uur tot 14.30 uur

Aanpassen
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 26, aflevering 2,
thema 1 (16 nov.- 4 dec. 2020)
Het afgelopen voorjaar en de zomer zullen we ons lang herinneren. Vrijwel heel de
mensheid moest zich aanpassen aan een zeer klein virus dat grote invloed blijkt te
hebben. Inmiddels moeten we opnieuw ons gedrag aanpassen aan dat virus. Veel
mensen hebben er begrijpelijk moeite mee. Aanpassen aan veranderingen waar je zelf niet om
gevraagd hebt, blijkt heel lastig.
Altijd maar weer aanpassen?
De oude Grieken wisten al dat altijd alles in beweging is. Niets blijft het zelfde. Onze wereld wordt
digitaler, de bevolking vergrijst, het klimaat verandert, er komen nieuwe mensen in de buurt
wonen, je peuter wordt kleuter, je oudste begint te puberen, de oude vertrouwde school wordt
verbouwd of misschien wel helemaal vernieuwd.
Ook van kinderen vragen we voortdurend dat ze zich aanpassen.
Met de kinderen verkennen we aan de hand van concrete veranderingen in
hun omgeving wat aanpassen betekent. Bijvoorbeeld wanneer je gaat
verhuizen en naar een nieuwe school gaat, of als je ouders uit elkaar gaan.
Als er ineens een nieuwe leerkracht voor je neus staat? Of als ons klimaat
verandert? Pas jij je aan, of ga je er tegenin? En hoe dan?
Het vermogen om je aan te passen getuigt van veerkracht. Je kunt het leven
aan. En soms is het goed om je niet aan te passen, en kritisch te blijven.
Tegen onrecht bijvoorbeeld mag je in verzet komen.
Een bijbelverhaal vol aanpassing
Bij dit thema lezen het bijbelverhaal van Ruth. Dit vertelt van een hongersnood in Israël. Noömi
vlucht met haar man en twee zonen naar Moab. In dit land moeten ze zich aanpassen aan nieuwe
omstandigheden. De zonen trouwen met vrouwen uit hun nieuwe land. Eén van hen is Ruth.
Wanneer Noömi´s man en haar beide zonen overlijden, besluit Noömi terug te gaan naar Israël.
Ruth kiest ervoor om mee te gaan. Nu wordt Ruth degene die zich zal aanpassen.
Dit bijbelverhaal maakt voor kinderen herkenbaar wat aanpassen zoal inhoudt: je vertrouwde
omgeving opgeven, je invoegen in een andere cultuur met andere gewoonten. Het stelt ook dieper
liggende vragen: Is het eerlijk om van mensen te vragen hun complete leven aan te passen wanneer
ze gedwongen ergens terecht komen? En ook: Wat zijn de consequenties wanneer je je niet
aanpast? Je komt dan makkelijk alleen te staan.
We laten de kinderen ontdekken hoe mensen voortdurend worden uitgedaagd
tot kleine en grote aanpassingen in het leven. We leren hen daarbij vragen
stellen. Zo mogen ze ontdekken wat aanpassen voor henzelf en een ander
betekent. We denken na over de grootste vraag in elk kinder- en grotemensen-leven: Hoe blijf je jezelf, terwijl het leven
voortdurend aanpassingen van je vraagt?
Advent
Op 29 november begint de advent. Een tijd van toeleven naar Kerstmis, een
tijd van hopen en verlangen. Misschien wordt het dit jaar ook een tijd van je
verwachtingen wat bijstellen. Aanpassen kan ook betekenen: tevredenheid en
geluk ervaren in wat er wel is en de bereidheid dat met anderen te delen.

