Clemensnieuws 4
Schooljaar 2020-2021

Agenda
1 maart;
Er zijn geen verspreide
breng- en haaltijden
We starten en eindigen
allemaal op de normale
schooltijden.
1 maart
Juf Sylvana start weer na
zwangerschapsverlof
Vanaf 1 maart;
Afname cito groep 3-7
Week 8 maart;
VO-gesprekken ouders en
kind groep 8
15-17 maart:
Oudercontactgesprekken
groep 1-7
24 maart
Studiemiddag team,
kinderen gewoon naar
school
26 maart
Clemensnieuws 5

Woordje vooraf
En dan is het ineens de voorjaarsvakantie… Wat een bijzondere periode
hebben we achter de rug. Op 15 december hoorden we dat de school
dicht ging en op maandag 8 februari gingen de schooldeuren weer open
voor alle kinderen. In de tussentijd is er online lesgegeven en hebben we
alles zo normaal mogelijk door laten gaan. Samen met u, de kinderen en
het team hebben we tijdens de schoolsluiting onze schouders eronder
gezet. We zijn trots op u en de kinderen hoe we dit samen gedaan
hebben. Vooral in een tijd als deze hebben we elkaar nodig. In deze
nieuwsbrief vindt u veel foto’s. De afgelopen tijd bent u op de hoogte
gehouden via de extra nieuwsbrieven, maar nu ziet u ook foto’s van het
afscheid van juf Albertje en Sinterklaas. Ik wens u veel kijk- en leesplezier.
Juf Simone

Op 8 februari ging de school weer open.
Wat een prachtige gezicht met al die
sneeuw!

reminder nieuwe schooltijden:
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

Afscheid juf Albertje
Op 16 december zouden we juf Albertje verrassen met haar afscheidsfeestje omdat zij op
1 januari 2021 met pensioen zou gaan ( en dat is inmiddels ook echt gebeurd😊).
Helaas ging de school op 16 december dicht en kon het geplande feest niet helemaal doorgaan zoals we
hadden bedacht. Maar…. gelukkig kunnen we ons inmiddels heel goed aanpassen en hebben we het feestje
een dag eerder gevierd. Tijdens de advent viering hadden we alle kinderen en de man en kinderen van juf
Albertje tezamen gebracht. Juf Albertje had helemaal niets door. Doordat zij zo druk was alles te regelen zag
ze pas na een minuut of tien dat haar familie was aangeschoven. Toen ging er ineens een lichtje bij juf
Albertje branden. Eerst hebben we samen de advent gevierd en daarna was het tijd voor juf Albertje. Na een
afscheidsspeech van juf Simone, hadden de kinderen van de Clemensschool een prachtig afscheidslied
gezongen. Daarna werd juf verwend met een prachtig boek gemaakt door alle ouders en kinderen en kreeg
ze een aandenken vanuit het team van de Clemensschool. Als laatste werd juf nog verrast met een prachtige
taart gemaakt door de moeder van Rio en Nicole. Ook was er voor alle kinderen een prachtige cupcake, ook
gemaakt door de moeder van Rio en Nicole. Ondanks dat alles een beetje anders was, heeft juf Albertje
genoten van het afscheidsfeest. Gelukkig zien we haar af en toe nog eens langs de school lopen en maken we
een praatje!

Reminder data toetsen/gesprekken en rapporten
In deze periode stonden er op de kalender verschillende activiteiten omtrent de
citotoetsen, oudergesprekken en het meegeven van het rapport.
Doordat we de afgelopen periode niet op school zijn geweest, komen deze momenten op
de kalender te vervallen. We hebben deze momenten verplaatst.
Hieronder kunt u lezen wanneer de verschillende activiteiten nu plaatsvinden;
Afnemen citotoetsen groep 3 t/m 7:
 De toetsen worden in de week na de voorjaarsvakantie afgenomen.
 Deze resultaten gebruikt de school om te kijken waar de groep en waar het
individuele kind
 staat. Voor ons is dit een meetpunt of er sprake is van achterstanden of dat wij
het
 “reguliere” onderwijs weer kunnen oppakken.
 Als alle toetsen zijn afgenomen zal er een algemene terugkoppeling plaatsvinden
naar ouders over hoe het staat met eventuele achterstanden schoolbreed.
 Tijdens de contactmomenten worden de resultaten van uw kind met u gedeeld.
Afnemen citotoetsen groep 8:
 Eén week voor de voorjaarsvakantie worden de toetsen begrijpend lezen en
rekenen afgenomen.
 We gebruiken de resultaten om te kijken of het advies voor het voortgezet
onderwijs in de lijn der verwachting is.
 Op dit moment gaat de landelijke eindtoets in april gewoon door.
Gesprekken ouders groep 8 verwijzing voortgezet onderwijs;
De gesprekken voor verwijzing van de leerlingen van groep 8 naar het voortgezet
onderwijs zullen plaatsvinden in de week van 8 maart. Juf Anki zal u en een zoon of
dochter uitnodigen voor een gesprek. Deze gesprekken zullen via Google Meet
plaatsvinden.
Contactgesprekken ouders groep 1 t/m 7:
De contactgesprekken ouders zullen plaatsvinden op 15 en 17 maart. Deze gesprekken
zullen via Google Meet plaatsvinden. U ontvangt t.z.t. een uitnodiging.
Rapport:
Het meegeven van het rapport wordt verplaatst naar 1 april.

Positief Sociaal Klimaat
Wat ontzettend fijn om de leerlingen weer te kunnen verwelkomen op onze school.
De afgelopen 2 weken hebben de leerkrachten in de groep van uw kind(eren) vooral ingezet op de
groepsvorming. In verband met de groepswisseling en het feit dat de leerlingen elkaar lange tijd niet hebben
gezien is het belangrijk om tijd te investeren in de normen en waarden, de dynamiek van de groep en de
positieve groepssfeer.
Zoals al eerder is gecommuniceerd belonen we schoolbreed goed gedrag. Met z’n allen bouwen we verder aan
een veilige en voorspelbare leeromgeving voor alle leerlingen. De schoolbrede focus ligt de komende maanden
op "Ik zorg ervoor dat iedereen met plezier naar school gaat".
Vanaf 8 maart staan daarnaast ook weer in elke groep ook groepsspecifieke gedragsverwachtingen centraal.
Elke groep heeft een spaarbuis. Bij goed gedrag kunnen kinderen muntjes verdienen voor in de spaarbuis.
Om het goede gedrag te versterken kunnen kinderen een beloning verdienen als de spaarbuis een x aantal
munten bezit. Dit gebeurt door een beloning voor de hele klas, de groepsbeloning. Omdat wij eigenaarschap
van kinderen erg belangrijk vinden worden deze beloningen samen bedacht.
U ontvangt t.z.t van de leerkracht van uw kind(eren) informatie over de groepsspecifieke
gedragsverwachtingen en de gestelde beloning.

Groet van juf Ellen, onderwijskundig coördinator

Welkom op de Sint Clemensschool
De afgelopen periode en de komende maand starten er
nieuwe kinderen bij ons op school.
Wij wensen Anthony, Oliver, Almira en Teun veel plezier
bij ons in groep 1 en wij wensen hun ouders een fijne tijd
bij ons op school!

Enquête thuisonderwijs en de opstart
In de mailing van het Clemensnieuws zit een link die verwijst naar de enquête voor het
thuisonderwijs. Wilt u deze invullen voor ons? Alvast bedankt!

Sinterklaas 2020 in beeld

Het afscheidslied van juf Albertje gezongen door de kinderen van de school.
(melodie; cupsong)
Na jaren werken in het onderwijs
Komt daar vandaag een einde aan
Heerlijk rusten in de tuin, zonnen lekker bruin
Na al die jaren rustig aan.
Nu juf gaat Nu juf gaat
We gaan juf missen nu ze gaat,
Want de Clemens dat zijn wij en daar hoort
juf ook bij
We gaan juf missen nu ze gaat
Nu juf gaat , nu juf gaat
We gaan juf missen nu juf gaat
Juf Albertje met pensioen
Heel veel mooie dingen doen
We gaan juf missen nu juf gaat
Juf pakt haar spullen en dan gaat juf weg
Een mooie toekomst tegemoet
Tijd voor reizen en lezen
Op de fiets rond racen
Ja juf Albertje ‘t ga je goed
Nu juf gaat, nu juf gaat
We gaan juf missen nu juf gaat
Want de Clemens dat zijn wij en daar hoort
juf ook bij
We gaan juf missen nu ze gaat
Nu juf gaat, nu juf gaat
We gaan juf missen nu juf gaat
Juf Albertje met pensioen
Heel veel mooie dingen doen
We gaan juf missen nu juf gaat
Nu juf gaat , nu juf gaat
We gaan juf missen nu juf gaat
Juf Albertje met pensioen
Heel veel mooie dingen doen
We gaan juf missen nu juf gaat
Juf Albertje t’ ga je goed!

