
 

 

Clemensnieuws start schooljaar 2022-2023 

 
Agenda: 
15-09:         8.45 uur Openingsviering kerk 
12/13-09:   Directeuren tweedaagse (juf Dianne afwezig) 
20-09:        9.00-11.00 uur Peutermeespeelochtend 
03-10:        Clemensnieuws 1 
05-10:         Catentdag, alle leerlingen vrij 
06-10:         Opening kinderboekenweek 
 
 
Woordje vooraf 
We zijn alweer in de tweede week van het nieuwe schooljaar en we hadden een fijne start 
met elkaar! 
Tijdens de goed bezochte koffie inloop en tijdens de informatieavond heb ik al veel 
ouders/verzorgers mogen ontmoeten. Ook waren er wat ouders die tijdens de 
informatieavond input wilden geven voor ons nieuwe schoolplan. Als team gaan we ons 
beraden op de komende 4 jaar. Wat willen we behouden, welke ontwikkelingen hebben we 
ingezet en gaan we vervolg geven? En waar willen we op weg naartoe de komende 4 jaar? 
Jullie input helpt ons wanneer we nadenken over deze vragen, dank daarvoor. 
Veel leesplezier met deze Clemensnieuws! 
Hartelijke groet juf Dianne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Klasbord 
Dit is het laatste Clemensnieuws die we nog via de mail versturen. We zullen vanaf nu 
communiceren vanuit Klasbord. Wanneer u ons een bericht wilt sturen, dan kan dit via de 
mail. De berichtenfunctie binnen de Klasbord-app gebruiken wij niet. Mocht het zo zijn dat 
wij u een bericht willen sturen over alleen uw zoon of dochter, en dus niet over de hele 
groep, dan zullen wij u een e-mail sturen. 
Wij zijn via de volgende e-mailadressen te bereiken: 
 

Naam Groep E-mail 

Robin Schepel 1/2 r.schepel@catent.nl 

Diane Koehoorn-
Koster 

1/2 d.koster@catent.nl 

Hanneke Hultink 2/3 h.hultink@catent.nl 

Marianne Kleefstra-
Lommers 

2/3 m.kleefstra@catent.nl 

Betsy Luiken-Fakkert 4 b.fakkert@catent.nl 

Sylvana Sloot-Slot 4 s.sloot@catent.nl 

Rika Hilbrink 5/6 r.hilbrink@catent.nl 

Zelena Draaisma 5/6 z.draaisma@catent.nl 

Anki Huisman 7/8 a.huisman@catent.nl 

Annemarie Frederiks 
Intern 
begeleider 

ib.clemens@catent.nl 

Dianne Bennen Directeur directie.clemens@catent.nl 

 
Wilt u controleren of uw Klasbord-app nog werkt? Mocht u nieuwe inloggegevens nodig 
hebben, meldt u zich dan bij de leerkracht van uw zoon of dochter. 
 
Privacy instellingen (Klasbord) 
In de Klasbord app kunt u de privacy instellingen van uw kind(eren) instellen. U kunt 
aangeven op welke manier beeldmateriaal of andere gegevens van uw zoon of dochter 
gebruikt mogen worden. Wilt u deze voorkeuren zo spoedig mogelijk aangeven? Alvast 
hartelijk dank.  
 
 

 

  



Vredesweek  

Tijdens de vredesweek (van 17 t/m 25 september 2022) is er op 25 

september om 10.00 uur een gezinsviering in de kerk (naast de school). 

De parochianen en de gezinnen van de Sint Clemensschool worden van 

harte uitgenodigd om deze viering bij te wonen. Het thema is 

uiteraard: Vrede. Wilt u meer weten over de vredesweek, dan kunt u 

doorklikken op onderstaande link. Home - Vredesweek  

 

Openingsviering in de kerk 

Op donderdag 15 september vindt vanaf 8.35 uur de openingsviering plaats in de kerk. Alle 

ouders en belangstellenden zijn hiervoor uitgenodigd. We zijn erg verheugd dat we de 

viering weer samen kunnen vieren in de kerk.  

De leerlingen starten eerst in hun eigen groep (vanaf 8.20 uur 

mogen de leerlingen naar hun klas gaan), waarna zij met hun 

groep naar de kerk lopen en daar bij hun leerkracht zitten.  Het 

thema van deze eerste viering van het jaar is: Ik wens jou ……  

 

Corona 
Jammer genoeg hebben we alweer te maken met Coronabesmettingen in school. Kinderen 
mogen gewoon naar school wanneer ze in contact zijn geweest met iemand die besmet is. ( 
Op school volgt iedereen de adviezen tegen verspreiding van corona.  
Heeft uw kind klachten die passen bij corona: blijf thuis en doe een zelftest. 

Bij een positieve uitslag moet uw kind thuisblijven en in isolatie. Uw kind is niet meer 
besmettelijk als het na 5 dagen 24 uur lang volledig klachtenvrij is. Dag 0 is de dag waarop de 
klachten begonnen. Had uw kind helemaal geen klachten toen het positief werd getest? En 
kreeg het daarna ook geen klachten? Dan is uw kind besmettelijk tot en met 5 dagen na de 
test. Dag 0 is de dag van de test.  

 
Vervangingsproblemen 

Waar we helaas ook nog steeds mee te maken hebben is de vervangingsproblematiek. We 
doen altijd ons uiterste best om vervanging voor de groep te regelen in geval van ziekte. 
Jammer genoeg lukt dit niet altijd. We willen u daarom vragen goed de communicatie over 
de groep van uw kind in de gaten te houden. Er kan een melding komen dat er geen 
vervanging voor de groep mogelijk is en dat uw kind niet naar school kan. Mocht dit grote 
problemen opleveren kunt u een mail sturen (directie.clemens@catent.nl) waarin u dit 
aangeeft. Uw kind wordt dan opgevangen in een andere groep.  
 
 

  

https://vredesweek.nl/?gclid=EAIaIQobChMI3t7PpoKD-gIVPY1oCR3wwQUFEAAYASAAEgL9xfD_BwE
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
mailto:directie.clemens@catent.nl


Nieuws uit groep 1 en 2: 

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen, dat is dan ook direct ons thema ‘nieuw schooljaar’. 

Gedurende vier weken leren wij elkaar (weer) beter kennen en besteden wij extra aandacht 

aan de gewoontes in de klas. Hoe ruim ik iets op? Waar kan ik spelen en met hoeveel 

kinderen? Wat kan ik zelf pakken en waar heb ik de juf bij nodig? Hoe verloopt de dag? Hoe 

hou ik rekening met een ander? Wie ben ik en wie ben jij? Samen zijn, wij blij! Hier kennen 

de kinderen ook een leuk liedje over: ‘als je vriendjes bent’.  

 

Naast het reilen en zeilen, hielden wij ons bezig met de groepsvorming en deden daar allerlei 

leuke activiteiten bij. Zo hebben wij afgelopen week een groepswerk gemaakt. Alle kinderen 

kozen een plekje uit op de grond waar een groot wit papier lag. Ze mochten iets tekenen wat 

te maken had met samen spelen, delen en werken. Na een paar minuten ging er een 

wekkertje af. Iedereen zocht een nieuwe plek uit en ging verder werken aan andermans 

tekening. Best lastig, je eigen werk uit handen geven. Maar het vertrouwen was hoog en het 

wisselen ging soepel. Aan het eind blikten wij trots terug op het proces én het resultaat. Er 

werden complimentjes gegeven en het werd opgehangen in de klas. Het is nu al een héle 

gezellige groep, dit wordt vast weer een fijn schooljaar! 

 

Juf Diane en Juf Robin 

 

 
 

 
  



Nieuws uit groep 2/3: 

Groep 2/3 heeft dit nieuwe schooljaar een goede en frisse start gemaakt. Het thema "Nieuw 
schooljaar" sluit dan ook helemaal aan bij de gouden weken, waarin we ons bevinden. Dit 
zijn de eerste weken na de vakantie waarin de klas en de leerkrachten elkaar (beter) leren 
kennen en waarin de groepsvorming een belangrijke, centrale plaats in neemt. Tijdens deze 
weken worden er dan ook veel groepsvormende activiteiten ingezet. Een mooi voorbeeld 
van een kennismakingsactiviteit bij ons in de groep is de "dit ben ik" tas. Door middel van vijf 
voorwerpen vertelt het kind (en de leerkracht) iets over zichzelf. De tas gaat mee naar huis 
en de leerling mag zelf vijf voorwerpen kiezen waarover hij of zij iets wil vertellen. Zo leren 
we elkaar goed kennen en komen we op een leuke manier veel van elkaar te weten.  
Wil je weten wat er in de tassen heeft gezeten? Kom gerust een kijkje nemen bij ons in de 
groep. De foto's van de inhoud hangen te pronken in ons lokaal.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuws uit groep 4: 

 

Net in groep 4 en dit vinden wij ervan: 

 

Juliet: Buitenspelen is leuk 

Milou: Rekenen is erg leuk 

Valerie: Hoofdletters schrijven is leuk 

Mia: Gym is leuk 

Marit: We spelen met veel meer groepen buiten 

Farsam: Ik vind alles leuk 

Yinthe: De dagen voelen heel kort (dat betekent dat het heel leuk is) 

Julie: Jammer dat we minder lang buiten mogen spelen 

Tom: Ik vind schrijven leuk 

Viona: Ik vind gym leuk 

Tess: Ik vind rekenen heel leuk 

Tim: Ik vind letters leren schrijven leuk 

Gjalt: Buitenspelen vind ik leuk 

Nienke: Ik vind school leuk, maar ik wil ook meer vrije dagen 

Jorinde: Ik vind langer buitenspelen leuk 

Nicole: Ik vind rekenen leuk 

Sofia: Ik vind de pauze leuk 

Yara: Ik vind rekenen leuk 

Lisa: Het wordt steeds moeilijker als je er langer inzit 

De juffen: Wij vinden alles leuk, en superleuk dat we een beetje Spaans leren 

 

 



Nieuws uit groep 7/8: 

Naar de opening Nationale sportweek 

De leerlingen van groep 7 en 8 nemen vrijdag 16 september deel aan de opening van de 

nationale sportweek. De organisatie hiervan is in handen van onze oud-leerling Gerdo van 

Dalen. Hij heeft sinds 1 augustus jl. het stokje als buurtwerker sport bij “Op Kop’ 

overgenomen van Sandra Lampe, ook geen onbekende van onze school. Die middag gaan we 

drie sporten uitproberen: tennis, rugby en disc golf. We gaan op school omkleden en 

vertrekken, per fiets, richting het hoofdveld van VV Steenwijk. Het belooft een sportieve 

middag te worden!  

 

 



 

Van 5 oktober tot en met 16 oktober 2022 vieren we weer Kinderboekenweek. 10 dagen 

waarin we de kinderen willen laten ervaren hoe leuk lezen is en stil staan bij al het moois 

wat boeken te bieden hebben. 

Traditiegetrouw zal de Kinderboekenweek feestelijk worden geopend en zal er een 

gezamenlijke afsluiting zijn. Daarnaast zullen er tijdens de Kinderboekenweek activiteiten 

worden georganiseerd, passend bij het thema. Het thema van de Kinderboekenweek is dit 

jaar: 

GI-GA-GROEN! 

Noteer alvast in je agenda de volgende data: donderdag 6 oktober 2022 voor de opening van 

de Kinderboekenweek op het schoolplein en vrijdag 14 oktober 2022 voor de gezellige 

Kinderboekenmarkt op school, voorafgaand aan de afsluiting van de Kinderboekenweek 

2022. Tijdens de Kinderboekenmarkt mogen de kinderen boekjes aan elkaar verkopen. 

Boekjes, die zij thuis niet meer lezen. Bewaar je kleingeld voor de boekenmarkt, want de 

boeken mogen voor maximaal €2,- contant verkocht worden. Ouders/ 

verzorgers/grootouders worden uitgenodigd om de kinderen daarbij te helpen. Meer 

informatie over de Kinderboekenweek volgt nog. 

We zijn deze week gestart met de voorbereidingen van de Kinderboekenweek. Om er een 

mooie en leerzame week van te maken, zijn wij nog op zoek naar een aantal enthousiaste 

ouders/verzorgers. Vind jij het leuk om, op welke manier dan ook, te helpen bij de 

Kinderboekenweek? Heb je goede ideeën rondom het thema of vind je het leuk om verder 

mee te denken over de precieze invulling van de Kinderboekenweek? We kunnen je hulp 

goed gebruiken! Aanstaande woensdag 14 september om 12.30 uur is onze eerstvolgende 

vergadering op school. Je bent van harte welkom.  

Ook wanneer je geen tijd hebt voor de voorbereiding, maar tijdens de Kinderboekenweek 

wel kunt helpen, dan horen wij dit graag. Alle hulp is welkom om er voor iedereen een 

geslaagde Kinderboekenweek van te maken.   

Voor vragen of om je aan te melden, kun je contact opnemen met Belinda (moeder Laurenn 

groep 8). Zij is bereikbaar per mail: driebvan@hotmail.com of op telefoonnummer: 

0643155729. Je mag je ook aanmelden bij juf Betsy.  

Namens de Kinderboekenweekcommissie: Frederika, Manon, Otteline, Christel en Belinda. 

mailto:driebvan@hotmail.com


 


