
 
              

    

    Clemensnieuws 5 

Schooljaar 2021-2022       

Woordje vooraf 
 

Afgelopen week hebben we te horen gekregen dat na de 

voorjaarsvakantie de coronamaatregelen zijn versoepeld. Wat fijn dat er 

weer veel meer mogelijk is en dat we u weer in de school kunnen gaan 

ontmoeten. Hopelijk hebben we na de vakantie minder uitval van groepen 

door de quarantaine van de leerkrachten en kunnen de kinderen volledig 

naar school blijven gaan. 

Het team had afgelopen maandag een studiedag. Tijdens deze dag hebben 

we gekeken naar de opbrengsten van de CITO-toetsen. Deze zijn de 

afgelopen maand bij alle kinderen afgenomen vanaf groep 3. De kinderen 

van groep 1-2 hebben geen toetsen, maar daar hebben de leerkrachten 

gekeken welke doelen de kinderen al beheersen vanuit de doelen “jonge 

kind Parnassys-leerlijnen”. 

De centrale vraag daarbij is of ons onderwijs heeft bijgedragen aan de 

groei en ontwikkeling van de kinderen, de groep en de school. Naast dat 

kinderen individueel een hele mooie groei hebben laten zien, hebben we 

met het team geconstateerd dat er op bepaalde vakken op schoolniveau 

nog winst te behalen is. De komende periode zullen we extra inzetten op 

deze vakken en zullen de gelden die extra vanuit corona gegeven zijn door 

het ministerie hiervoor worden gebruikt. 

De middag bestond uit een training lesgeven volgens het EDI-model. 

Hierbij hebben we teruggekeken naar de groepsbezoeken die zijn 

uitgevoerd door de IJsselgroep. Ook hebben we met elkaar besproken 

welke fases van het model extra geoefend gaan worden de komende 

periode. In een volgende teambijeenkomst in mei zullen we binnen het 

team hierop terugkomen. Het doel van deze bijeenkomsten is om 

krachtige instructies te geven zodat de kinderen optimaal profiteren van 

de instructie van de juf. Kortom ook als team blijven wij bijleren! 

Tot slot wens ik iedereen een fijne voorjaarsvakantie.  

 

               Een vrolijke groet van juf Simone  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

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 

 

16 maart 

Interne audit 

17 maart: 

Cultuur groep 5-6 

 

18 maart 

Pannenkoekendag 

groep 5-6 

 

25 maart 

Clemensnieuws 6 

 

28 maart 

Studiedag team, alle 

leerlingen vrijdag 

 

30 maart 

OV-vergadering 

 
  



 

 

  

Muziekles in groep 5/6 

De leerlingen van groep 5/6 krijgen 4 

weken lang muziekles van scala.  

We leren over alle soorten 

instrumenten. We leren 

welke soorten er zijn, hoe 

ze eruit zien en hoe ze 

klinken. Iedere week neemt 

de juf een ander 

instrument mee die we 

kunnen bekijken.  

Ook oefenen we met liedjes 

zingen, ritmes klappen en 

danspasjes. We oefenen om 

instrumenten te herkennen in 

een muziekstuk door goed te 

luisteren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wat vind groep 

5/6 van de 

muzieklessen?  

  

Rio: Ik vind de 

muzieklessen 

geweldig. Je leert 

over muziek, 

instrumenten en 

dansen. 

 

Jasmijn: De 

muzieklessen 

zijn leuk. 

 

Jesse: Het zingen 

vind ik leuk, het 

dansen vind ik wat 

minder leuk. 

 

Lynn: Ik vind de 

liedjes en de 

danspasjes heel 

leuk en het 

weten over de 

instrumenten. 

 

Sander: Ik vind de 

muzieklessen een 

beetje leuk. 

 

Lucas: Ik vind 

het heel leuk. Ik 

leer ook meer 

over 

instrumenten. 

 

Giovanna: Ik vind het 

super leuk omdat je 

veel kan leren over 

instrumenten en ze 

kan proberen te 

spelen. 

 

Lauren: Ik vind het 

heel leuk want ik 

kan ook meer leren 

over instrumenten. 

 

Charlie: Ik vind 

de muziekles 

wel leuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARNAVAL 
Dinsdagmiddag 1 maart vieren we carnaval  op school. 

De kinderen mogen hun carnavalskleren meenemen 

naar school en eventueel ’s ochtends al aantrekken 

(vooral handig voor de kinderen van groep 1-2). De 

juffen zullen de kinderen tussen de middag helpen met 

omkleden en eventueel schminken.  

Nadat iedereen is omgekleed zullen we carnaval vieren 

in de eigen groepen, we zullen een polonaise lopen en 

samen hossen en dansen.  

De kinderen nemen gewoon hun eigen eten en drinken 

mee zoals altijd. De OV zal ’s middags nog voor een 

lekkere versnapering zorgen 

Om 14.30 uur is het feestje afgelopen en gaat iedereen 

weer naar huis 

HOERA! GEFELICITEERD! TRAKTEREN IN DE GROEP 

Verjaardagen horen er op school bij. Heerlijk om samen te vieren dat iemand een jaar ouder is geworden! 

Zingen, feliciteren én trakteren horen daar helemaal bij.  Als school gaan we voor gezond en groen. Goed met 

je lijf omgaan en dus ook goede dingen eten én een beetje denken om onze mooie wereld. 

Hierbij nog even onze richtlijnen voor de traktaties, zodat we groen en gezond kunnen blijven: 

• Traktaties zijn zo gezond mogelijk, een heel klein beetje zoet erbij mag, maar graag niet teveel.  

• Zo min mogelijk plastic erom heen verpakken, maar liefst op één dienblad/ in één mand, waar kinderen 

zelf uit kunnen pakken. 

• Geen cadeautjes. 

Op internet is volop inspiratie te vinden voor lekkere, gezonde traktaties.  

 

mailto:m.kleefstra@catent.nl
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Meedoen 

Ouderbrief bij Trefwoord 

Thema 3-1 (21/28 febr.- 11 mrt. 2022) 

 

Erbij horen 

Kinderen hebben elkaar nodig om te groeien, om te ontdekken wie ze zijn. In een fijne groep 

voelen kinderen zich gekend en erkend.  Ze lachen, spelen en leren met elkaar. Ook leren ze 

gaandeweg samen beslissingen te nemen die de hele groep aangaan, en ontdekken wat 

samenleven is. Zo is school een plek om te oefenen in samenleven. Door 

mee te doen hoor je erbij.  

Dat klinkt mooi, maar vanzelfsprekend is het helaas niet. Voor kinderen 

en volwassenen zijn er soms obstakels die het meedoen lastig maken. 

Bijvoorbeeld als je ergens niet naar binnen kunt, omdat er geen ingang is 

waar jij met je rolstoel naar binnen kunt. Of omdat meedoen met een 

sport of uitje simpelweg te duur voor je is. Tel je dan nog mee? Word je 

wel gezien? Meedoen is dan een uitdaging aan de hele groep om te 

bedenken hoe het wel zou kunnen.  

 

Een mooi ideaal? 

Ook in Jezus´ tijd was meedoen vaak een hele opgave. Mensen werden buitengesloten om hun 

ziekte, ander geloof, of simpelweg omdat ze niets te vertellen hadden. Jezus gaat er tegenin, 

door een wereld te schetsen die beter en mooier is dan we wereld die we kennen. Hij noemt die 

wereld het Koninkrijk van God. Het is een wereld waarin de eenvoudige, bescheiden, 

zachtmoedige mensen het belangrijkst zijn... een wereld waarin de mensen die nu nog vaak aan 

de kant staan volop meedoen en meetellen.  

Dat klinkt als een prachtig ideaal, maar in werkelijkheid maken mensen met de grootste mond 

de dienst vaak uit. Dat was in Jezus´ tijd niet zoveel anders als nu.   

Daarom verpakt Jezus zijn ideaal in mooie pakkende verhalen. Verhalen 

die iets laten doorschemeren van dat Koninkrijk van God. Je krijgt zin om 

mee te doen. Zo stelt Jezus het voor als een feest waar je uitgenodigd 

bent. Je bent vrij in je keuze om te komen of niet, maar je mist wel wat 

als je niet op komt dagen. Of als een bruiloft waar je je op moet 

voorbereiden. Zorg voor olie in je lamp, dat je het licht al meedraagt. 

Doe niet of een ander daar wel voor zorgt, want dan zit je allemaal in het 

donker.  

 

Toen en nu 

In dit thema ontdekken de kinderen hoe belangrijk het is om te 

kunnen meedoen. Dat je erkend en gezien wordt... in de samenleving, 

maar ook heel concreet in de eigen groep. De verhalen van Jezus 

geven te denken en houden een spiegel voor over de samenleving, of 

over de eigen groep. Levensbeschouwing en burgerschap inspireren 

elkaar. Deze Bijbelverhalen dagen ons vandaag de dag nog steeds uit 

om met elkaar te bedenken hoe we eraan kunt werken dat iedereen 

die wil meedoen, ook kan meedoen. Dat we samen oplossingen 

bedenken opdat  iedereen mee kan doen.  Doet u ook mee?  

 

 

 

 

 


