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Agenda
30 maart
Online ouderavond groep 1
31 maart:
OV-vergadering
2 april;
Goede Vrijdag, alle kinderen
vrijdag
5 april:
2e paasdag, alle kinderen
vrijdag
13 april
Online
peutersmeespeelochtend
20-21 april
IEP-eindtoets groep 8
23 april
Koningsspelen
Clemensnieuws 6

Woordje vooraf
Komend weekend gaat de klok een uur vooruit. Dat betekent dat de
dagen weer langer worden en het zonnetje lekker gaat schijnen. Daar
kijken we met zijn allen naar uit!
Sinds acht februari is de school weer open. Wat is het fijn dat de
kinderen weer op school komen en we samen met de kinderen in de
groep onderwijs kunnen geven. Het blijft nog steeds spannend, want
her en der blijven er kinderen thuis en worden er leerkrachten getest
doordat zij verkouden zijn. Blijf er dus goed op letten dat kinderen
die verkouden zijn thuis gehouden worden. Doordat we dit samen
oppakken en erop letten, proberen we zolang mogelijk te voorkomen
dat de een groep naar huis moet of dat de school dicht moet. Samen
gaan we heel ver komen!

Afgelopen weken heeft u de leerkrachten van uw kind kunnen
spreken over de ontwikkelingen. Komende week zullen de rapporten
van de kinderen meegegeven worden. Verder is de maand april een
korte maand, maar wel een maand met veel activiteiten. Zo heeft
groep 8 de eindtoets en zijn er op 23 april de Koningsspelen. Dit zal
op school op aangepaste wijze gebeuren. U zult hierover nog
geïnformeerd worden. Ik wens iedereen fijne maand, pas goed op en
blijf gezond!
Groet juf Simone

Enquete thuisonderwijs
In het vorige Clemensnieuws is aan u gevraagd of u een enquete wilde invullen over het thuisonderwijs tijdens de tweede
lockdown. Van de 80 gezinnen op school hebben 28 gezinnen deze ingevuld. U kunt de uitslagen lezen in de extra bijlage in
de mail. Wij willen u bedanken voor het invullen van deze enquête. Voor ons is dit zeer waardevol om ons onderwijs op
afstand beter te kunnen organiseren. Voor ons is het af en toe ook een zoektocht. We zijn erg trots op hoe het is gegaan en
hoe u het samen met de kinderen heeft gedaan. Hier willen we u en de kinderen nogmaals een groot compliment voor
geven!
Over het algemeen kunnen we vertellen dat ouders tevreden zijn geweest. Punten waar de school op moet letten zijn
gericht op de communicatie;
 zorg ervoor dat er niet teveel dagbrieven zijn
 zorg ervoor dat afspraken over bijvoorbeeld vergadernamen hetzelfde zijn voor groep 1 t/m 8. Zo voorkom je
verwarring voor de ouders.
 Verder is er aangegeven dat er veel contact is met de leerlingen, maar dat het fijn is dat er ook contact is met
ouders over hoe het loopt thuis. Door dit goed af te stemmen zorg je voor een goede samenwerking tussen thuis en
school.
 Verder waren er punten die gericht waren op de techniek van de computers.
Bovenstaande punten zijn meegenomen in de evaluatie en mocht er een nieuwe lockdown komen, dan zullen we samen
met u het thuisonderwijs nog beter proberen te maken.

Wat zijn de Koningsspelen?
De Koningsspelen zijn een sportief Oranjefeest waar gemiddeld 1,2 miljoen kinderen afkomstig van 6.000
scholen in het primaire onderwijs in Nederland, het Caribisch deel van het Koninkrijk en Nederlandse
scholen in het buitenland aan meedoen. De Koningsspelen vinden traditiegetrouw plaats op de laatste
vrijdag voor Koningsdag.
In 2021 vinden de Koningsspelen plaats op vrijdag 23 april. U ontvangt hier nog informatie over.
Scholen bepalen zelf hoe de Koningsspelen worden vormgegeven.
In 2013 zijn de Koningsspelen voor het eerst georganiseerd in het kader van de inhuldiging van Koning
Willem-Alexander met als doel kinderen in het primaire onderwijs en hun ouders te laten zien dat samen
goed ontbijten en actief bewegen belangrijk, maar vooral ook heel leuk is.
De Krajicek Foundation en de Johan Cruyff Foundation zijn de 'founding fathers' van de Koningsspelen.

De MR van de Sint Clemensschool,
De Clemensschool heeft een medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad is een
wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het
beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een
beslissende rol in beleidszaken. Elke raad ontwikkelt een beetje zijn eigen cultuur en de
ene raad is veel actiever dan de andere.
Hierbij een aantal voorbeelden geven van zaken die besproken kunnen worden in de MR
en waar je als ouder instemmingsrecht over hebt:





de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage
 vaststelling van de onderwijstijd
 vaststelling van de schoolgids
de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussen schoolse opvang: de lunch
 vaststellen of wijzigen van een schoolreglement
vaststellen van het schoolplan en zorgplan – hierin staan plannen van de school
voor de komende jaren wat betreft bijvoorbeeld onderwijsverbeteringen of het
onderwijs aan zorgleerlingen

Naast zaken waar je officieel instemmingsrecht over hebt, mag je als MR ook advies
uitbrengen. Je kunt veel zaken ter sprake brengen. Het komt er vaak op neer dat er allerlei
zaken besproken of bediscussieerd worden. Denk bijvoorbeeld aan:
 de verkeersveiligheid rond de school
 de hoeveelheid huiswerk in de bovenbouw
 omgaan met pestgedrag (het pestprotocol)






De MR van de Sint Clemensschool bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten:
Andre Klappe, voorzitter en vader van Naomi, Jasmijn en Nienke
Alexander Philipse, lid en vader van Amy
Robin Schepel, leerkracht groep 1
Anki Huisman, leerkracht groep 5-7 en 6-8

Mocht u nieuwsgierig zijn of meer informatie willen over de MR, dan kunt u contact
opnemen met bovenstaande ouders door hen aan te spreken of door een mail te sturen
naar mr.clemens@catent.nl. In de volgende nieuwsbrief zullen de MR leden zich verder
voorstellen!

Groet namens de medezeggenschapsraad van de Sint Clemensschool.

Liefhebben
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 26, aflevering 3, thema 3 (29 maart-9 april 2021)
Na de thema’s ‘Voelen’ en ‘Kiezen’ werken we met Trefwoord in de twee weken rond
Pasen met het thema ‘Liefhebben’. Er is wat te zeggen voor deze volgorde: eerst
(aan)voelen, dan kiezen om te laten zien dat iets of iemand veel voor je betekent.
Liefhebben
Eenvoudiger dan in deze regels uit een gedichtje voor de middenbouw kun
Als je liefhebt, eerlijk waar,
je het thema bijna niet weergeven. Liefhebben is onvoorwaardelijk en
wil je geven, elke dag.
belangeloos iets doen voor de ander.
Voor een knipoog of een lach
doe je alles voor elkaar.
Kinderen zijn daar heel spontaan in. Ze vinden het leuk om een ander een
cadeautje te geven. Om met iemand te spelen, om hun tijd en aandacht te
delen. Om gewoon bij iemand te zijn die jouw aanwezigheid fijn vindt of nodig heeft.
Pasen
Liefhebben is dit jaar het paasthema, en dat is niet zomaar. Jezus wordt in de bijbel beschreven als
iemand die mensen benadert vanuit liefde. Zieken geneest hij, zondaars vergeeft hij en mensen die
door anderen met de nek worden aangekeken zoekt hij op.
Het liefhebben lijkt bij hem zó enorm grenzenloos, dat hem dit door anderen wordt kwalijk
genomen.
Zijn leven eindigt aan het kruis. Maar met Pasen vieren Jezus’ volgelingen dat zijn levensinzet voor
een meer liefdevolle wereld niet hoeft te eindigen.
Voor Pasen (Goede Week) en na Pasen
In de Goede Week voor Pasen horen de kinderen de verhalen over wat
Jezus doet en meemaakt in Jeruzalem in die laatste week van zijn leven:
zijn liefde voor mensen tonen door voor mensen te zorgen, samen te eten
met zijn vrienden en zelfs door te sterven. In de onderbouw wordt
diezelfde gedachte verwoord in het prentenboek ‘Een vriend als jij’ over
de mier Leo en zijn beste vriend Max. De afbeelding hiernaast toont hoe
Leo zijn liefde aan Max toont. En in de andere afbeelding hoe dat bij mensen kan.
In de paasviering en in de week na Pasen wordt duidelijker dat die liefde niet dood is, dat Jezus nog
leeft. Die liefde blijf je voelen.
En dan is de cirkel rond: ‘voelen’, ‘kiezen’, ‘liefhebben’.
Liefde tonen in verschillende talen
In dit thema zien de kinderen dat liefde een woord is dat je kunt doen.
De kinderen leren de verschillende talen waarin liefde zich kan uiten en groeien daarin. Iets geven
zonder iets terug te willen. Op een positieve manier over elkaar spreken. Elkaar ruimte en aandacht
geven, en hulp aan wie jou nodig heeft.

