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Schooljaar 2021-2022

Agenda
31 januari
Toetsweek 2
8-9-10 februari
Adviesgesprekken VOgroep 8
14 februari
Studiedag; alle kinderen
vrijdag
16 februari
OV-vergad ering
17 februari
Online
peutermeespeelochtend
18 februari
Rapport
Clemensnieuws
21 t/m 25 februari
Voorjaarsvakantie
28 februari & 2 maart
Contactmoment ouders
groep 1 t/m 7, leerlingen
groep 6-7 gaan ook mee
1 maart
Carnavalsmiddag

Woordje vooraf
De afgelopen maand was het ontzettend fijn om alle kinderen weer te
ontvangen. Door de versoepelingen van afgelopen week lijkt het erop dat
we nog meer open kunnen blijven. Op zich blijven de richtlijnen van voor
de kerstvakantie voor de school gelden, alleen de quarantaineregel voor
kinderen onder de 18 jaar is versoepeld; bij geen klachten en een
negatieve test mag een kind gewoon naar school, ook als er in het gezin
corona is.
Toch blijft het spannend en kan het zijn dat een groep naar huis gestuurd
wordt op het moment dat de juffen besmet zijn. Hiervoor gelden namelijk
wel de “gewone” regels. Natuurlijk proberen we ervoor te zorgen dat de
kinderen naar school kunnen blijven komen. Echter zijn er weinig tot geen
invallers beschikbaar waardoor we niet altijd kunnen garanderen dat er
een juf voor de groep staat.
Terug naar school, de afgelopen week en de komende week staan in het
teken van de Cito toetsen voor de groepen 3 t/m 8. De kinderen zijn hard
aan de slag. Na twee weken toetsen zullen de juffen alles verwerken en
krijgen de kinderen en u de uitslagen te horen en te zien via de
contactgesprekken en het rapport. Groep 8 krijgt in deze periode het
advies voor het voorgezet onderwijs.
Als school gaan we tijdens de studiedag deze toetsen analyseren. Zo
kunnen we kijken naar wat alle extra inzet heeft gedaan en of er eventuele
achterstanden weggewerkt of bijgetrokken zijn. In een volgend
Clemensnieuws zal ik u op de hoogte brengen hoe de school ervoor staat.
Tijdens de studiedag krijgt het team een 2e training wat betreft het EDImodel. Dit model staat voor het didactisch handelen van de leerkracht;
expliciete directie instructie. Deze middag wordt verzorgd door Albert
Boer van de IJsselgroep. Mocht u meer informatie hierover willen lezen,
kunt u de volgende link aanklikken; Professionalisering krachtige didactiek
met EDI - IJsselgroep Educatieve Dienstverlening (ijsselgroep-ed.nl)
Tot slot wens ik iedereen een fijne februarimaand

Een vrolijke groet van juf Simone

Nieuws uit groep 7 & 8
Vestingroute
Een paar weken geleden werden we benaderd door Sandra Lampe (oud
moeder van school) van Stichting Sociaalwerk “De Kop”, met de vraag of
de leerlingen van groep 7 en 8 willen meedenken over het verbeteren
van de Vestingroute. Het is de bedoeling dat er allerlei
spellen/activiteiten worden toegevoegd, zodat het een feestje wordt om
de Vestingroute te lopen, voor jong en oud.
Dat hoef je de leerlingen van groep 7 en 8 maar één keer te zeggen. Ten
eerste hebben ze veel ideeën en ten tweede doen ze alles voor een uitje
buiten school.
Een aantal ideeën: een magnetendoolhof (a la: wie is de mol),
hinkelbaan, laserklimwand, verspringlijnen, “steen, papier, schaar” cirkel, stapstenen, ‘boter,
kaas en eieren bord, ganzenbordspel, ‘doe mij na’, dartbord op de grond, glijbaan, twister,
doolhof, blinddoekspel en touwbaan.
Dinsdagmiddag hebben we in drie groepjes de, twee kilometer lange, Vestingroute gelopen en
de leerlingen hebben op de plattegrond aangegeven waar de verschillende objecten geplaatst
kunnen worden. Daarnaast mochten ze nog een favoriet object voor op ons eigen schoolplein
bedenken, aangezien deze onderdeel is van de Vestingroute langs de stadswallen.
Teruggekomen op school hebben we alles nog even
geëvalueerd en heeft Sandra alle stukken meegenomen.
Het vervolg staat in het thema van het maken van een
filmpje ter promotie en om inwoners te informeren over
de ontwikkelingen. Sandra heeft aan de leerlingen gevraag
of zij willen aangeven of ze mee willen werken aan het
maken van dit filmpje. Voorwaarde is dan, dat de leerling
toestemming hiervoor van de ouders heeft. Dit filmpje
wordt door Stichting Sociaalwerk De Kop op al hun social
media geplaatst. Vindt u het goed dat uw kind meedoet
aan het maken van dit filmpje? Stuur dan een mailtje naar
mij a.huisman@catent.nl, dan geef ik de namen van de leerlingen door aan
Sandra.
Ook de ouders kunnen meedenken over dit project. Ideeën mogen via mijn
mailadres doorgegeven worden, dan zorg ik ervoor dat alles bij Sandra terecht
komt. Heel benieuwd hoe het vervolg van dit project uit gaat zien en hoeveel
meer plezier er beleefd gaat worden aan deze route. We houden u op de hoogte.

Namens de MR
Enkele weken geleden heeft Simone aangegeven aan het einde van dit schooljaar haar functie
als directeur van de St. Clemensschool te beëindigen. Als MR betreuren wij haar besluit ten
zeerste, maar feliciteren Simone met haar nieuwe aanstelling als directeur van OBS De Punter
in Giethoorn. We verkeren in de gelukkige omstandigheid dat Simone het gehele schooljaar
nog als directeur van de St. Clemensschool werkzaam zal zijn. Dit geeft voldoende gelegenheid
om het werven van een nieuwe directeur zorgvuldig vorm te geven.
Vanuit de MR hebben wij, in afstemming met het schoolteam, het College van Bestuur van
Catent geadviseerd om in overweging te nemen om de nieuw aan te stellen directeur enkel
voor de St. Clemensschool te benoemen en niet wederom voor een meerschoolse directeur te
kiezen. De achterliggende gedachte hierbij is dat in het algemeen geldt dat een
meerscholendirectie niet als voorkeursscenario wordt beschouwd. Het verdelen van aandacht
over twee scholen is een grote uitdaging voor een schooldirecteur, zeker indien beide scholen
wat betreft omvang, inrichting en doelstellingen sterk van elkaar verschillen. Catent heeft
aangegeven het advies MR te volgen en dat betekent dat de nieuw aan te stellen directeur
alleen voor de St. Clemensschool werkzaam zal zijn.
De volgende stap waar we als MR bij betrokken worden, is het opstellen van de profielschets
voor de nieuwe directeur. Ook hierbij zullen we afstemming zoeken met het schoolteam.
Mocht u als ouders vragen, opmerkingen of suggesties hebben inzake de wervingsprocedure,
dan kunt u zich wenden tot Alexander Philipse en/of André Klappe. U kunt er ook voor kiezen
om een mail te sturen naar mr.clemens@catent.nl.
Hartelijke groeten,
Medezeggenschapsraad St. Clemensschool

Bewonderen
Ouderbrief bij Trefwoord
thema 2-4 (31 jan.– 18 febr. 2022)
Bewonderen
Kinderen kunnen ademloos kijken naar dieren, zoals apen in de dierentuin die eindeloos aan het
stoeien en vlooien zijn. Volwassenen reizen de halve aarde over om de ijsbergen van Antarctica
met eigen ogen te kunnen bewonderen. Een van de mooiste eigenschappen van mensen is dat
zij zich kunnen verwonderen… dat wij in staat zijn om het mooie en
bewonderingswaardige in de wereld om ons heen te waarderen.
Mensen kunnen mensen bewonderen
Er valt vooral veel te ontdekken als mensen mensen bewonderen. De schilder van
het schilderij in een museum, zal niets van de bewondering of afkeuring merken.
Maar als een kind applaus krijgt voor een optreden in de maandopening of
musical in groep acht gebeurt er iets… het is trots zijn en groeit in zelfvertrouwen. Het kan ook
anders. Je kunt jezelf ook aanstellerig en met veel kapsones gaan gedragen. Als je graag
bewonderd wil worden en het gebeurt niet, kun je afgunst en jaloezie ervaren. Kortom… allerlei
tegengestelde gevoelens als mensen niet op een goede manier met bewondering omgaan.
Jezus… bewonderen of jezelf laten verwonderen?
De evangelisten die over Jezus hebben geschreven, steken hun verwondering niet onder stoelen
of banken. Als Jezus in een verhaal Jezus een leerling geruststelt, loopt Hij over het water naar
hem toe. Bewondering alom. Daar gaat het Jezus niet om. Waar gaat dit verhaal werkelijk over?
In woord en daad laten zien hoe wij met elkaar om horen te gaan! Een ander verhaal vertelt hoe
Jezus heel veel mensen te eten geeft door vijf broden en twee vissen met al die mensen te
delen. En als iedereen voldoende heeft gegeten blijft er ook nog genoeg over, namelijk twaalf
manden met brood. Wonderlijk allemaal, maar waar gaat het echt om in dit Bijbelverhaal?
Het lelijke jonge eendje
Wie kent er niet het prachtige sprookje over het lelijke jonge eendje dat uitgroeit tot een
prachtige zwaan? Zo voelen wij ons allemaal wel eens. Niet gezien en niet gewaardeerd. Totdat
iemand ons onverwachts een compliment geeft. Omdat hij of zij jou bewondert om wat je hebt
gedaan, of om wie je bent. Je groeit in zelfvertrouwen. Kan een kind bewondering opbrengen
voor zichzelf? De leerlingen uit midden – en bovenbouw maken kennis in
een reportage met Adinda en Matthijs. Zij worden bewonderd om hun
muzikale talenten. Wat doet dat met hen?
Bewonderen, verwonderen
Bewonderen heeft ook alles te maken met verwonderen. Daarom spreken mensen dat soms uit
in een gebed en bedanken God voor die wonderlijke wereld waarin zij mogen leven.
Bewondering voor de prachtige aarde waarop wij leven en die door ons wordt bedreigd, leidt
dan soms tot woord en daad, net als Jezus. Dan kijken wij niet toe hoe de biodiversiteit door
onszelf teniet wordt gedaan, maar we zetten ons in voor het behoud van de aarde, door klein te
beginnen. Wij zaaien dan dit jaar allemaal een klein tuintje in, van een meter bij een meter, met
bloemen en kruiden waar insecten dol op zijn. Meer insecten betekent ook meer vogeltjes. Zo
helpen we allemaal een klein beetje mee aan het beter maken van de natuur.

