
               
    

    Clemensnieuws start 

Schooljaar 2021-2022       
  

 

 
 

Agenda 

31 augustus 

Voorlichting in alle 

groepen 

 

8-9-10/15-16-17/22-23-

24 september 

Kennismakings-en 

doelengesprekken groep 

5 t/m 8 

 

9 september 

Peutermeespeelochtend 

9.00 uur-11.00 uur 

 

10 september 

Openingsviering kerk 

8.45 uur 

 

14 september 

MR vergadering 

 

24 september 

Clemensnieuws 

 

29 september 

Studiedag team, alle 

kinderen vrij  

 

 
  
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   Woordje vooraf   
 

We zijn gestart met het nieuwe schooljaar. En wat een fijne start is 

het geweest; alle kinderen hebben een nieuwe plek, het lokaal van 

groep 7 en 8 heeft een opknapbeurt gehad, de school is helemaal 

opgeruimd en we hebben weer ouders kunnen ontvangen in de 

school. Afgelopen woensdag was er een grote opkomst van 

ouders op het plein tijdens het koffie-inloopmoment. Het was 

weer even als vroeger, alhoewel het voor veel nieuwe ouders de 

eerste keer was dat ze op het plein samen met andere ouders in 

gesprek konden. We hopen dat we dat dit jaar gewoon door 

kunnen doen! 

In deze brief stellen de (nieuwe) juffen van de groepen zich voor, 

zodat iedereen weet welke juffen erop school zijn. Voor alle 

laatste informatie kunt u ook weer kijken bij ons op de website:  

www. clemensschool.nl 

 

Nog even een reminder; komende maandagavond is er een 

informatieavond van de groepen. U heeft hier een mail over 

ontvangen.  

 

Voor nu een heel zonnig schooljaar toegewenst! 

 

Groet juf Simone 



 

Groepsverdeling nieuwe schooljaar 

   Maandag   Dinsdag   Woensdag   Donderdag   Vrijdag    

Groep 1-

2   
  

Juf Robin  Juf Robin   Juf Diane Juf Diane Juf Diane  

    Juf Esther groep 

1-2, 

onderwijsassistent 

Juf Esther groep 

1-2, 

onderwijsassistent 

Juf Esther groep 

1-2, 

onderwijsassistent 

 Juf Esther groep 

1-2, 

onderwijsassistent 

Juf Esther groep 

1-2, 

onderwijsassistent 
Groep 3  Juf Hanneke   Juf Hanneke   Juf Hanneke   Juf Marianne   Juf Marianne   

                  
Groep 4   Juf Sylvana   Juf Sylvana   Juf Betsy   Juf Betsy   Juf Betsy   

                  
Groep 5-

6   
Juf Rika   Juf Rika   Juf Eline   Juf Rika   Juf Rika   

                  
Groep 7-

8   
  

Juf Anki   Juf Anki   Juf Anki   Juf Anki   Juf Eline   
    

   

  

Ondersteuning groep 5 

t/m 8 Juf Amber  
Ondersteuning 
groep 5 t/m 8  
Juf Amber  

Ondersteuning groep 5 t/m 8 

Juf Amber  
Ondersteuning 

groep  
5 t/m 8  
Juf Amber  

   

Nationaal 

plan  

onderwijs  

  Juf Allette:  
Inzet onderwijs 

aan kleine 

groepen 

onderbouw en 

uitvoeren van 

arrangementen 

leerlingen op 

school. 

Juf Allette:  
Inzet onderwijs 

aan kleine 

groepen 

onderbouw en 

uitvoeren van 

arrangementen  

leerlingen op 

school.  

Juf Allette:  
Inzet onderwijs 

aan kleine 

groepen 

onderbouw en 

uitvoeren van 

arrangementen 

leerlingen op 

school.  

Juf Allette:  
Inzet onderwijs 

aan kleine 

groepen 

onderbouw en 

uitvoeren van 

arrangementen 

leerlingen op 

school.  

  

Ambulante leerkrachten 

 

 

 

 

 

 

 

Directeur Juf Simone 2,5 dagen in de week 

Wisselende dagen 

Intern begeleider Juf Annemarie  

Juf Carolien  

Woensdag elke week 

Woensdag om de week 

Conciërge Meester René de hele week tot 11.00 uur 



 

 

 

 

 

 
Mijn naam is Annemarie Frederiks.  

Samen met mijn man en 2 kinderen woon ik in Zwolle.  

Ik werk sinds 1995 met veel passie in het onderwijs. In de verschillende groepen 

heb ik lesgegeven en sinds 2000 ben ik Intern Begeleider binnen Catent. De 

afgelopen jaren heb ik veel kennis en ervaring opgedaan in het begeleiden van de 

leerlingenzorg in het basisonderwijs. Ik coördineer o.a. de extra ondersteuning aan 

de leerlingen die dat nodig hebben en streef hierbij naar een duidelijke 

communicatie en afstemming met ouders en externe partijen. Veel energie krijg ik 

van het doelgericht coachen van leerkrachten op pedagogisch en didactische 

vaardigheden. Door middel van samenwerken, verbinden en inspireren wil ik 

bijdragen aan het geven van goed onderwijs. In mijn vrije tijd geniet ik van de 

sportwedstrijden van mijn kinderen, lees en wandel ik graag en vind ik het fijn om 

op stap te gaan met mijn vriendinnen. 

Met vriendelijke groet, 

 

Annemarie Frederiks 

Intern Begeleider 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn naam is Anki Huisman en ik ben woonachtig in Steenwijk. Samen met mijn man heb ik twee dochters: 

Noëlle van 22 en Amber van 19. Op vrije dagen trekken we er geregeld met de racefiets op uit en 

overnachten we graag op diverse plaatsen met onze caravan.  

Dit jaar start ik voor de 26ste keer aan een nieuw schooljaar op de Sint Clemensschool. Ik geef op maandag, 

dinsdag, woensdag en donderdag les aan de leerlingen van groep 7 en 8. Daarnaast ben ik taal specialist, 

veiligheidscoördinator, MR lid en stagebegeleider. Met de 

stageleergroep van Steenwijk en Oldemarkt werken we ieder jaar 

aan een, door de studenten gekozen, onderwerp. In de voorgaande 

jaren heb ik aan alle groepen van de school les gegeven. En heb ieder 

jaar weer met heel veel plezier met onze leerlingen gewerkt. Ook dit 

jaar gaan we er samen weer een geweldig fijn, leerzaam en gezellig 

jaar van maken.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ik ben Rika Hilbrink. Ik 

ben 21 jaar oud en woonachtig 

in Wilhelminaoord. Daar woon ik samen 

met mijn ouders, zus en 3 lieve honden. Mijn 

hobby’s zijn dansen, lezen en toneel spelen.  

Afgelopen jaar heb ik de pabo afgerond tijdens mijn 

wpo-stage in groep 6/8. Dit jaar mag ik groep 5/6 

lesgeven en daar heb ik heel veel zin in. De leerlingen 

zijn niet helemaal nieuw voor mij. Tijdens mijn eerste 

jaar op de pabo heb ik stage gelopen op de St. Clemensschool in groep ½ waar ik 

de kinderen heb leren kennen. Iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

sta ik voor de groep. Op woensdag ga ik de Master Educational Needs 

Gedragsspecialist volgen in Zwolle.  

 

 

 

 

Ik ben Eline Oosten, 21 
jaar oud en op dit moment nog 
woonachtig in Steggerda. Daar woon ik 
samen met mijn ouders en twee zusjes. Over een 
niet al te lange periode ga ik op mezelf wonen in Steenwijk. 
Mijn grootste hobby is Scouting en daarnaast vind ik het gezellig om met 
vrienden of familie iets leuks te doen.  
 
Ook voor mij geldt dat ik recent aan de pabo afgestudeerd ben. Dit jaar ben ik op 
de Clemensschool werkzaam in de groepen 5/6 en 7/8. De woensdag zal ik groep 
5/6 draaien en op de vrijdag 7/8. De andere dagen van de week ben ik werkzaam 
op de Sint Bernardusschool in Oldemarkt. Ik hoop dat we er met z’n allen een erg 
fijn schooljaar van kunnen maken! 
 
 

 

Welkom in groep 5/6 
Hieronder stellen de juffen 

van de groep zich voor. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste dagen in groep 4 

Joepie, we zijn weer begonnen!  

We vonden het maandag best allemaal spannend, maar wat was het fijn om iedereen weer te zien. 

We hebben fijn bijgepraat en elkaars vakantieverhalen aangehoord. Dit deden we d.m.v. een 

spelletje: ‘zoek iemand die..’. Ook hebben we deze week samenwerkspelletjes gedaan. Zo kunnen 

we bijvoorbeeld in de kring, met de handen vast, een hoepel doorgeven. En wat ging dit al snel! 

Samen hebben we ook afspraken bedacht voor dit jaar. Hoe gaan we bijvoorbeeld met elkaar om? 

Wat doe je als iemand verdrietig is? Hoe kun je elkaar helpen? We hebben hier een mooie poster 

van gemaakt en deze hangt in de klas. Komt u hem bekijken tijdens de informatieavond?  

We gaan er samen een gezellig en fijn schooljaar van maken!! 

 

Groetjes, 

juf Sylvana (maandag en dinsdag)  

juf Betsy (woensdag, donderdag en vrijdag) 

 

Juffen groep 3 

Mijn naam is Marianne Kleefstra en ik ben 32 jaar oud, getrouwd, 

moeder van twee prachtige kinderen en sinds vorig jaar woonachtig 

in Friesland. Vanaf februari jl. werk ik met veel plezier op de 

Clemensschool. Vorig schooljaar heb ik samen met juf Anki in groep 

5-7 gewerkt. Dit schooljaar sta ik met Hanneke in groep 3. Vorig 

schooljaar heb ik al kennis mogen maken met deze gezellige groep 

kinderen. Ik heb ontzettend veel zin om met de kinderen aan de slag 

te gaan! 



 

 

 

Juf Robin: 

Hallo, ik ben juf Robin. Inmiddels alweer 30 jaar. Ik woon in 

Steenwijk met mijn man Jaap, dochter Doris van 4, zoon Oscar van 2 

en onze harige hondenvriend Broes. Ik ben inmiddels al twee jaar 

werkzaam bij de Sint Clemensschool. In het begin heb ik naast Juf 

Albertje en juf Diane in groep 1 en 2 mogen lesgeven. Na een 

uitstapje in groep 4-5 samen met juf Diane, ben ik weer terug in 

groep 1-2. Het jonge kind is echt mijn doelgroep, geen dag is 

hetzelfde en ze zijn zo ontzettend leergierig. Samen maak we er elke 

dag weer iets moois van! We zien elkaar op maandag 23 augustus! 

 

Juf Diane:  

En ik ben juf Diane. Samen met mijn man en onze vier kinderen, woon ik in De 

Wijk. Mijn kinderen zijn al wat ouder dan de doelgroep waar ik hier op school mee 

werk, namelijk 22, 20, 17 en bijna 10 jaar oud. Samen met ook nog 2 honden, een 

kat en konijnen, hoef ik mij niet snel te vervelen!  

Als zij-instromer in het onderwijs ben ik enkele jaren geleden terecht gekomen op 

de Sint Clemensschool. Ik geniet erg van de huidige doelgroep. En hoop er dan ook 

weer, samen met juf Robin, een mooi, uitdagend en leerzaam jaar van te maken! 

Tot woensdag! 

 

Groep 1/ 2:  

 

- Groep 1/ 2 is een mooie groep van op dit moment 23 kinderen. De jonge en oudere leerlingen helpen 

elkaar op een leuke manier, dit stimuleren we bijvoorbeeld door een aantal weken maatjes te vormen. 

We werken thematisch en stimuleren spelend leren en ontdekken. We starten dit seizoen met het 

thema ‘Een nieuw schooljaar’. We zien uit naar veel mooie ontdekkingen samen met de kinderen. 

 

 


