
 

 

Clemensnieuws 2 schooljaar 2022-2023 

 
Agenda: 
23-11:     Beschermheilige Sint Clemens naamdag 
28-11:   1ste Advent 
  Oudercontactavond 
30-11:  Oudercontactavond 
05-12:        Sinterklaasfeest! 

       Clemensnieuws 3 
12-12:  Studiedag van het team, alle kinderen vrij. 
19-12:  100-jarig bestaan van de school 
22-12:         Kinderen om 12.00 uur vrij, Kerstviering (avond) 
23-12:         Kinderen om 12.00 uur vrij, start kerstvakantie t/m 6-01-2023 
 
Woordje vooraf 
Onze school dankt zijn naam aan Sint-Clemens, paus en martelaar. Hij werd door keizer 
Trajanus naar de marmergroeven in de Krim verbannen en werd daar, vanwege zijn 
vasthoudende getuigenis met een anker om zijn hals in de Zwarte Zee verdronken. Naast 
patroon van de school, de parochie en Steenwijk, is hij ook de patroon van zeelieden, 
hoedenmakers, marmerzagers, steenhouwers en kinderen. Bovendien is hij de patroon 
tegen kinderziekten, watersnood, storm en onweer. 
23 november is zijn naamdag. 
We gaan de tijd in van Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst. Een bijzonder gezellige en 
sfeervolle periode.  
 
Veel leesplezier met deze Clemensnieuws! 
Hartelijke groet juf Dianne 
 
Advent en Kerst oproep: 
Om de school in kerstsfeer te brengen, zoeken we voor woensdagmiddag 7 december hulp 
van een aantal ouders. Het gaat dan om het klaarzetten van de bomen en voorzien van 
lichtjes in de groepen, het versieren van de gang en het versieren van de kerstboom in de 
gemeenschapsruimte.  



Misschien wel de meest sfeervolle hulp-activiteit van het jaar! 
U kunt bij het intekenverzoek bij dit bericht aangeven dat u komt. Wij zorgen voor 
thee/koffie en wat lekkers! 

 
 
100-jarig bestaan van de school 
Op 19 december zullen we hier in het klein aandacht aan besteden. Zoals jullie in de 
schoolkalender hebben kunnen lezen, gaan we dit in de week van 15 mei uitgebreid vieren! 
Hierover later meer. 
 
Subsidie versterking basisvaardigheden 
Misschien heeft u gelezen of gehoord dat scholen een aanvraag konden doen voor een 
subsidie. Die subsidie kan de school dan gebruiken voor het verbeteren van de 
basisvaardigheden, bijvoorbeeld rekenen of taal. Wij hebben ook een aanvraag gedaan voor 
deze subsidie. Helaas werd voor het toekennen van deze subsidie geloot en vielen we buiten 
deze loting. Vanzelfsprekend vinden we dit erg jammer, we hadden hiervan prachtige dingen 
kunnen doen voor onze kinderen. 
 
Oudercontactavonden 
Op 28 en 30 november zijn de oudercontactavonden. U krijgt as vrijdag een uitnodigingsmail 
hierover met daarin vermeld hoe u zich kunt inplannen hiervoor. 
 
Bericht van groep 7/8 
Cultuurmenu: naar Villa Rams Woerthe  
De leerlingen van groep 7 en 8 zijn naar Villa Rams Woerthe geweest om daar te leren over 
arm of rijk zijn rond 1900. Wat waren de verschillen en hoe leefde de familie Tromp 
Meesters? Ze mochten in de Villa gebruik maken van het servies en het bestek, om zo het 
verschil te ervaren tussen rijk en arm, al waren de bedienden in de Villa nog niet eens zo 
slecht af. Tijdens een audiotour gingen ze op zoek naar de antwoorden op de vragen die ze 
in een opgavenboekje hadden staan. Er werd fanatiek gespeurd en de vrijwilligers genoten 
van het enthousiasme van de leerlingen.  
Aan het eind gingen ze ook nog even echt aan het werk. Er werd in een sinaasappel 
kruidnagel geprikt (wat een heerlijke geur geeft), het koper werd gepoetst en er werden 
appels geschild in de keuken van de Villa.   
Als afsluiting kregen de leerlingen een toestemmingsformulier om een wandeling in de 
tuinen van de Villa te maken. Dat mocht namelijk vroeger niet, zonder toestemming. Het 
was een heel leerzame en gezellige ochtend. Wanneer u zelf eens een bezoek wilt brengen 
aan de Villa, dan kan dat. Op bepaalde tijden is de Villa te bezoeken. Via de website kunt u 
kijken wanneer dat kan Villa Rams Woerthe | Hendrick de Keyser Monumenten   

https://www.hendrickdekeyser.nl/museumbezoek/villa-rams-woerthe-Steenwijk


Hieronder ziet u wat foto’s van dit boeiende bezoek. 

  
 

 
 
 

 



  

 

  
 

 
Steunouder gezocht 
Sociaal werk De Kop zoekt voor een gezin en Steenwijk naar een Steunouder. 
Zie de bijlage voor informatie. 
 
 
 
 


