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Agenda 

3 december 

Sinterklaas op school 

 

23 december 

Kerstviering op school 

overdag. Alle kinderen 

om 12.00 uur vrij. 

 

24 december 

Vanaf 12.00 uur alle 

kinderen vrij. 

 

25 december - 7 januari 

Kerstvakantie 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Woordje vooraf 
 

De start van de decembermaand begint met een aantal 
maatregelen. We zijn blij dat de scholen open mogen blijven.  
Het is belangrijk dat de kinderen naar school komen zodat 
het onderwijs zolang mogelijk door kan gaan. We merken 
wel in de school dat er af en toe kinderen missen omdat zij in 
quarantaine zitten en we merken dat als een juf afwezig is, 
het erg lastig is om inval te krijgen en dan een groep naar 
huis gestuurd wordt. We proberen alles om de groepen 
bemand te krijgen, maar soms lukt dat niet. Gelukkig pakt u 
dit samen met ons goed op.  
 
Morgen komt Sinterklaas met zijn Pieten. Hopelijk is de 
sleutel van de pakjeskamer gevonden… 
Nadat de Sint is geweest, komt het kerstfeest alweer in zicht. 
De kerstviering zal aangepast zijn. We zullen het overdag 
vieren i.p.v in de avond zoals vermeld staat op de kalender. 
De kinderen zijn wel gewoon om 12.00 uur vrij op 23 
december. U krijgt binnenkort alle verdere informatie over 
de kerstviering 
 
 
Ik wens u allen een fijne decembermaand! 
Groet juf Simone  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws uit groep 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’s Middags hadden we 

crea in het thema van 

Sinterklaas. De 

kinderen moesten een 

pakjesboot van binnen 

tekenen. Alle 

verschillende kamers 

moesten getekend 

worden. Wat een 

prachtige tekeningen 

zijn het geworden. 

Vrijdag 26 november hebben de kinderen 
van groep 5/6 een actieve dag gehad. 
De dag begon met Grey of the Day. De 

leerlingen leerden alles over het beroemde 
beeldje uit Brussel: Manneken Pis. 

Daarna stond rekenen en taal op het 
programma. Voor rekenen moesten de 

leerlingen een test-je maken om te kijken of 
ze de lesstof goed begrepen. Tijdens de 

taalles zijn we lekker naar buiten gegaan en 
hebben we een loopspel gespeeld. Groep 5 

moest zoveel mogelijk werkwoorden 
verzamelen en vervoegen in de 

tegenwoordige tijd. Groep 6 moest uit een 
bak een woord halen en koppelen aan een 

woordsoort. Het waren lidwoorden, 
werkwoorden en zelfstandige 

naamwoorden. De kinderen moesten 
rennen over het plein om het woord in de 

juiste bak te leggen. De kinderen waren 
ontzettend enthousiast en hebben hard 

gerend. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Even voorstellen…. De MR van de Sint Clemensschool 

Elke school heeft een medezeggenschapsraad. Maar wat doet een MR en wie zitten er eigenlijk in de 

MR van de Clemensschool…  

De Medezeggenschapsraad (MR) dient goed geïnformeerd te zijn over alle aangelegenheden die de 
school betreffen. Dit recht op informatie is vastgelegd in de wet. Daarnaast heeft de MR advies- of 
instemmingsrecht m.b.t. voorgenomen besluiten van de school over o.a. 

• het personeelsformatieplan 

• tussen schoolse opvang en buitenschoolse opvang 

• Arbo-beleid 

• vaststelling / wijziging van het Schoolplan 

• vaststelling / wijziging van de Schoolgids 

• wijziging schooltijden 

• samenwerking partners  
  
Rechten 
De medezeggenschapraad heeft de volgende rechten: 
* Informatierecht De directie moet de MR tijdig alle informatie geven die zij nodig heeft om goed te 
functioneren. 
* Adviesrecht De directie moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de MR, 
bijvoorbeeld een besluit over de aanstelling van een nieuwe leerkracht of advies geven over de 
begroting van de school. 
* Instemmingsrecht Voor bepaalde besluiten van de directie is instemming nodig, bijvoorbeeld bij 
verandering van het schoolreglement. 
 
De MR van de Sint Clemensschool 
De Mr van de Sint Clemensschool bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten: 
- Andre Klappe, de voorzitter en vader van Nienke en Jasmijn 
- Alexander Philipse, ouderlid en vader van Amy 
- Anki Huisman, leerkracht van groep 7-8 
- Robin Schepel, leerkracht van groep 1-2 
Wij komen ongeveer 6x per jaar bij elkaar. Mocht u eens informatie over de MR dan kunt u contact 
opnemen door bovenstaande mensen aan te spreken of een mail te sturen naar 
mr.clemens@catent.nl  

 

 

 

 

 

 

 

Andre Klappe Alexander Philipse Juf Anki  Juf Robin 

mailto:mr.clemens@catent.nl


 

Zie jij het? 

Ouderbrief bij Trefwoord 

thema 2-1 (22 nov. -13 dec. 2021)  
 

Zie jij het?  

Met de Trefwoordlessen staan de kinderen in deze drie weken stil bij het thema ‘Zie jij het?’. Kinderen 

hebben het allang gezien: de reclamebeelden, de lichtjes… tekenen dat de decembermaand weer in 

aantocht is. De één kijkt vol ongeduld en verlangen naar deze maand. De ander ziet juist op tegen de 

drukte en de eenzaamheid. Dit thema gaat over het ontdekken van wat er nog niet is, maar wat 

werkelijkheid kan worden. Kinderen worden zich ervan bewust dat mensen op verschillende manieren 

naar de wereld kunnen kijken. Zij ontdekken de betekenis van kleine tekenen van een meer duurzame 

wereld en een wereld van vrede en rechtvaardigheid. Kleine verbeteringen en 

voorbeelden die stimuleren om zelf ook stapjes te zetten. 

 

Jesaja droomt over een toekomst van vrede en welvaart 

Het bijbelverhaal deze keer gaat over Jesaja, een ziener. Jesaja leefde ruim 2700 jaar 

geleden. Het was een gevaarlijke, donkere tijd. Assyriërs breiden hun macht uit en ook Israël en Juda 

zijn doelwit. Jesaja is adviseur van de koning in Jeruzalem. Hij ziet dit aankomen en waarschuwt koning 

Achaz. ‘Zie jij het, koning? Als jij je kaarten zet op geweld, je niets aantrekt van Gods geboden en niet 

vertrouwt op God, gaat het hopeloos fout met Israël.’ Te midden van deze dreiging en duisternis 

droomt Jesaja over een toekomst van vrede en welvaart. Waar bij wijze van spreken een leeuw en een 

lam vredig naast elkaar liggen. Kleine tekenen, zoals de geboorte van een prinsje aan het hof van 

Jeruzalem, krijgen in dit perspectief een grote betekenis. Het zijn tekenen dat de Messias, de 

Vredesvorst in aantocht is. Jesaja is ons voorbeeld als het gaat om anders leren kijken. Als je anders 

kijkt ziet de wereld er anders uit. Elk jaar herinneren de lichtjes op de Adventskrans in de donkerste 

maand ons eraan om anders te gaan kijken.   

 

Tekenen zien 

In de midden- en bovenbouw gaan we op zoek naar tekenen. Zijn er tekenen van een groenere wereld 

te vinden? Welke tekenen van vrede of vertrouwen in elkaar zie je? Of ben je een 

zwartkijker, heb je een tunnelvisie of kijk je naar de wereld door een roze bril? Vanuit het 

perspectief ‘in een groter geheel’ denken de kinderen na over de vraag wat dan de waarde 

van het sinterklaasfeest is. Gaat het over veel of gaat het om andere waarden? Profeten, 

mensen met een vooruitziende blik, zijn van alle tijden. Kinderen onderzoeken of er ook in deze tijd 

profeten leven en wie dat zijn? En er wordt vooruit gekeken naar Kerst. Waar verheug jij je op?  

 

Hoe zie jij het? 

In de onderbouw ontdekken kinderen dat je op verschillende manieren kunt kijken en dat 

iedereen zo zijn eigen manieren heeft. Probeer je dingen die je niet meteen kunt of wacht 

je even? Vind jij een spin eng of niet? Geef de spin in je hoofd eens een ander kleurtje en 

een hoedje of een teddybeer. Dan is de spin vast niet eng meer.  

Natuurlijk kijken de kinderen vooruit naar Sinterklaas en Kerst. Maar hoe doe je dat? Wat 

zie je en beleef je allemaal? Zijn het feesten die gaan over verzoening, over delen en vrede?  

Er is veel te ontdekken en te bekijken van alle kanten. 
  


