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Agenda 

 

24 september 

Clemensnieuws 

 

29 september 

Studiedag team, alle 

kinderen vrij  

OV-vergadering 

 

30 september 

Spelletjesmiddag 

kleuters 

 

6 oktober 

Opening 

Kinderboekenweek 

 

15 oktober 

Afsluiting 

Kinderboekenweek 

 

18 tot 22 oktober 

Herfstvakantie 

 

27 oktober 

OV vergadering 

 

29 oktober 

Peutermeespeelochtend 
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   Woordje vooraf   
 

De school is weer helemaal in bedrijf. Wat is het genieten om alle 

kinderen, leerkrachten en ouders elke dag weer te zien. Naast dat 

er weer druk gelezen en gerekend wordt, zijn we ook weer gestart 

met het Positief Sociaal Klimaat op de Clemensschool. 

De startweken hebben de kinderen samen met de juffen elkaar 

leren kennen en hebben samen regels opgesteld hoe we er samen 

voor zorgen dat het een fijn schooljaar wordt.  

Afgelopen week is er binnen de school gestart met een nieuwe 

algemene gedragsregel “Ik zorg ervoor dat iedereen met plezier 

naar school gaat”. In alle groepen wordt hieraan gewerkt en wordt 

er gekeken wat er specifiek in de groep nodig is om ervoor te 

zorgen dat we met plezier naar school gaan. In het volgende 

Clemensnieuws zullen we met u delen wat we allemaal gedaan 

hebben en hoe de kinderen het hebben ervaren.  

 

Het duurt nog eventjes, maar in de maand november ontvangt u 

een vragenlijst over hoe tevreden u als ouder bent over de school. 

Iedere basisschool is verplicht om de ouders regelmatig te vragen 

hoe tevreden zij zijn over een aantal zaken op school. In het 

onderzoek kunt u aangeven hoe tevreden u bent met de school, 

het onderwijs en andere aspecten van de school. Wij stellen uw 

mening zeer op prijs!  

 

Voor nu wens ik iedereen een fijne oktobermaand 

Groet juf Simone 



 

Nieuws uit groep 7 en 8 
 
Razzia  
Groep 7 en 8 is naar de musical “Razzia” in de 
Meenthe geweest. Het was een waar spektakel met 
toneel, film en zang. Zeer indrukwekkend om te zien 
hoe de verzetsgroep Ome Willem, uit Vollenhove neer 
werd gezet. Ter voorbereiding hadden we in de klas 
verschillende filmpjes gekeken en stukje informatie 
gelezen. De voorstelling vertelde het verhaal van het 
verzet, de oorlog, het verraad, de angst, het verdriet, 
de hulp, de vriendschap, de moed en de hoop. De 
liedjes vonden de leerlingen wat lastiger om te volgen, 
maar ze waren er over eens dat ze heel mooi konden 
zingen. We kregen ook nog een compliment van de 
medewerkers van de Meenthe, dat de leerlingen zich 
zo netjes gedoegen. En daar waren wij het mee eens.  
 
 
Opening sportweek 
En of het nog niet genoeg is, waren de leerlingen vorige weel vrijdag ook 
nog bij de opening van de sportweek. Tijdens de sportweek (van 17 t/m 

26 september) presenteren verschillende 
verenigingen en clubs zich om de leerlingen 
met hun sport kennis te laten maken. Iedereen 
was sportief gekleed op school gekomen en ze 
hebben ze goed hun best gedaan. Ze waren 
ingedeeld bij: dans, voetbal en krav maga. Wat 
het sporten betreft geldt: wanneer je het leuk 
lijkt om een sport uit te proberen, dan is er 
altijd de gelegenheid een keertje te kijken of mee te trainen. Op die manier 
krijgen de kinderen een goed beeld en kunnen ze afwegen welke sport het 
beste bij hen past.  
 
 
 
 
 

 
Technics4U 
Binnenkort vindt de techniekmanifestatie Tecnics4U plaats bij SG Eekeringe, met als doel 
om de leerlingen van de basisschool enthousiast te maken voor techniek. De leerlingen 
gaan daar een ventilator bouwen die werkt op zonne-energie, ze testen hun kennis 
tijdens de ‘petje op, petje af quiz’ en kijken video’s over de techniek in het Dolfinarium, 
bij Walibi, in het ziekenhuis en bij de brandweer 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUIZENPLUIS-OUDERS GEVRAAGD 

Wij zijn op zoek naar ouders die de kinderen willen 

controleren op luizen. Dit gebeurt vaak in de eerste week 

na een vakantie of als er een luizenuitbraak is. 

Mocht je interesse hebben kan je dit aangeven bij de 

Mirjam, de moeder van Gemma en Elsa of een mailtje naar 

juf Simone sturen.  



 

Slim 
 
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 27, aflevering 1, thema 3 (4-29 okt. 2021) 
 
In Trefwoord bedenken de kinderen in de drie weken rond de herfstvakantie bij het 
thema ‘Slim’ wie of wat slim is. 
 
Slim met hoofd, hart en handen 
Slim… dat heeft toch te maken met een hoog IQ en soepele, getrainde hersens? Gelukkig speelt niet 
alle slimheid zich af in de bovenkamer. Kinderen kunnen ook in praktisch opzicht heel slim zijn: wat hun 
ogen zien, kunnen hun handen maken. En minstens zo belangrijk is de sociale intelligentie, zodat een 
kind zich goed kan handhaven in een groep.  
In dit thema ontdekken de kinderen dat je op verschillende manieren slim kunt zijn en 
dat het om meer gaat dan alleen je denkvermogen. Ook al doet onze moderne 
samenleving met z’n computers, slimme thermostaten en algoritmen vooral een 
beroep op onze brains. Bij de vraag wat echt belangrijk is in het leven en wie je daarbij 
als voorbeeld neemt, heb je aan je IQ alleen niet genoeg. 
 
Wijs als Salomo 
Het bijbelverhaal in dit thema gaat over de jonge Salomo die zijn vader David opvolgt als koning van 
Israël. Hij mag van God een wens doen. Een slimme jongen vraagt dan meteen om macht en rijkdom. 
Salomo echter vraagt om een opmerkzame geest en de gave om onderscheid te maken tussen goed en 
kwaad. Zo’n wens getuigt van wijsheid en met zo’n koning kan God wel wat. Hij geeft Salomo wat hij 
vraagt. En schenkt hem als bonus ook nog eens roem, rijkdom en macht.  
Kent u het verhaal over de twee vrouwen die bij Salomo komen en beiden beweren dat ze de moeder 
zijn van een baby? Koning Salomo moet rechtspreken. Hij stelt voor om het kind doormidden te 
hakken; dan hebben ze allebei tenminste iets. Waarop één van de vrouwen meteen roept: ‘Nee! Geef 
het kind dan maar aan haar!’. Deze hartenkreet is voor koning Salomo het bewijs dat zij de echte 
moeder is.  
 
Wijsheid 
Met de verhalen over Salomo komen we van ‘slim’ naar ‘wijs’.  
Wijsheid is al eeuwen lang heel belangrijk. Als we voor moeilijke vragen komen te 
staan, gaan we graag naar wijze mensen om hen om raad te vragen. Het kan je 
eigen vader of moeder zijn of iemand anders in uw buurt.  
Met elkaar hebben we wijsheid verzameld, vaak in spreuken. U kent vast wel een 
tegeltjeswijsheid. De spreuk hiernaast is toevallig van koning Salomo.  
Kinderen doen je ook verbaasd staan om hun wijsheid of slimmigheid. Let maar 
eens op. 
 
Gezond verstand 
Gezond verstand, gevoel voor de mensen om je heen en een portie wijsheid om de juiste keuzes te 
kunnen maken, dat is de mix die we in dit thema met de kinderen gaan verkennen. Een lesje wijsheid! 
Voor thuis zijn er heel leuke ideeën te vinden op de website voor ouders www.geloventhuis.nl. Daar 
staat men in deze periode ‘heel toevallig’ ook stil bij ‘Wat is wijsheid?’. Kijk maar eens. 
 

 

 

 

http://www.geloventhuis.nl/


 

Verkeersveiligheid rondom school 

 

We zien dat het al steeds beter gaat met de verkeersveiligheid rondom 

school. Er zijn nog wel een paar punten waarbij we op uw hulp rekenen: 

Halen en brengen 

U kunt zelf afstemmen met uw kind(eren) waar u staat bij het halen van uw 

kind(eren). Heeft u meerdere kinderen op school dan vragen wij u om uw 

kinderen bij het hek aan de kerkkant op te halen. Over het algemeen komen 

de kinderen van groep 4,5 en 6 aan de zijkant walkant uit school. Mochten zij 

opgehaald worden door u aan de kerkkant, wilt u dit dan doorgeven aan de 

juf. Dan kan zij er mede op letten dat uw kind door het juiste hek gaat. 

Let op dat u niet op de parkeerplaats van de BSO gaat staan om te wachten 

op uw kind(eren), zo kan de BSO-bus de bus niet parkeren op de 

desbetreffende plek en moet ergens anders parkeren. Ook dat brengt 

vervolgens een onveilige situatie met zich mee. 

Parkeren 

U kunt uw auto bij de COOP parkeren. Helaas zien wij nog auto’s die snel 

stoppen voor de school om de kinderen uit de auto te zetten of de auto toch 

voor de school parkeren. Dit brengt gevaarlijke situaties met zich mee. 

Samen zijn we verantwoordelijk voor de veiligheid van al onze kinderen op 

school. We hopen dan ook dat het gaat lukken!  

 

Van 6 tot en met 17 oktober vindt de Kinderboekenweek plaats. 

Met het thema ‘worden wat je wilt’ zal de kinderboekenweek gaan 

over beroepen. Op de Sint Clemensschool willen we de kinderen 

tijdens de kinderboekenweek laten ervaren hoe leuk lezen kan zijn. 

Dit doen we door leuke activiteiten aan te bieden die passen bij 

het thema van de kinderboekenweek. Wij hebben hiervoor ook 

jullie hulp nodig! 

 

Wij zoeken ouders die het leuk vinden om wat te vertellen of te laten zien over hun 

(vrijwilligers)werk. We willen dit doen door een kort filmpje van ongeveer 1 minuut op te 

nemen. Bijvoorbeeld: wat voor (vrijwilligers)werk doe je, heb je dit altijd willen worden, wat is 

het leukste van je werk en moest je lang naar school en veel boeken lezen om dit werk te 

kunnen doen? Je mag dit filmpje zelf maken, maar wij kunnen hier eventueel ook bij helpen 

door je te interviewen. We hebben de filmpjes nodig voor 29 september. 

We willen met jullie filmpjes aan de kinderen laten zien tijdens de kinderenboekenweek. Voor 

de kinderen is het heel leuk om te zien of horen wat je papa of mama voor werk doet. Maar 

kinderen kunnen hierdoor ook  gaan nadenken wat zij later willen worden. Dromen zij erover 

om papa of mama te worden, willen ze beroemd zijn, hebben ze een specifiek beroep in 

gedachten of hebben ze heel andere ideeën over hun toekomst.  

Wil jij wat vertellen of laten zien van wat jij bent geworden met een leuk, kort filmpje of heb je 

nog vragen, dan kun je mailen naar: Cheyennekoopman@hotmail.com. Zij en juf Esther zijn 

vanuit het team van de Sint Clemensschool betrokken bij de organisatie van de 

Kinderboekenweek. 
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