
 

Steenwijk, 25 augustus 2022 

Beste ouders en/of verzorgers, 

Na een hopelijk fijne zomervakantie starten wij maandag 29 augustus met het schooljaar 2022/2023. 

Afgelopen week hebben we met het team alle voorbereidingen getroffen om samen een goed start 

te maken. 

Wij hebben er zin in! 

We zien ernaar uit alle kinderen en u als ouders/verzorgers weer te ontmoeten. 

In deze startbrief vindt u algemene startinformatie. Specifieke informatie van de groep ontvangt u 

via de leerkrachten. 

Koffie-inloop 

Maandag 29 augustus is er een koffie-inloop van 8.30 tot 9.00 uur. U kunt uw kind naar school 

brengen en daarna een kopje koffie of thee komen drinken met de andere ouders van de school. 

Voor mij meteen een mooie gelegenheid om alvast wat ouders te ontmoeten. 

Koffie en thee wordt klaargezet bij de tafeltennistafel. 

Van harte welkom! 

Informatieavond 

Op maandag 5 september is de informatieavond voor alle groepen.  

19.00-19.45 uur: groep 1/2, groep 2/3 en groep 5/6. 

20.00-20.45 uur: groep 4 en groep 7/8  

Bereikbaarheid 

Mijn werkdagen zullen de ene week maandag t/m donderdag en de andere week maandag, dinsdag 

en donderdag zijn. Op de vrijdag is de school onder schooltijd lastig bereikbaar. De mensen die op 

vrijdag aanwezig zijn staan voor de groepen en zijn niet in de gelegenheid de telefoon op te nemen 

tijdens de lessen.  

Mocht ik afwezig zijn, kunt u mailen en uw telefoonnummer doorgeven. Ik zal dan zo spoedig 

mogelijk contact met u opnemen. 

Ziekmeldingen 

Alleen telefonisch, tussen 7.45 en 8.15 uur. 

Binnenkomen 

Om 8.15 uur is er een pleinwacht op het plein om de kinderen te ontvangen. Om 8.20 uur gaan de 

deuren open. De kinderen mogen vanaf 8.20 uur naar binnen. De leerkrachten staan bij de deur van 

hun lokaal om de kinderen te begroeten. 

Om 8.30 uur start de schooldag, we verwachten dat alle kinderen dan in de klassen zijn.  

De kinderen van de groepen 1, 2 en 3 mogen naar binnen worden gebracht door één van de 

ouders/verzorgers.  

Kinderen brengen met de auto 

Wanneer u met de auto naar school komt om uw kind te brengen dan graag even aandacht voor het 

feit dat u niet uw auto kunt parkeren of stil kunt staan voor de school. Dit is bijzonder onveilig voor 

de kinderen die op de fiets of lopend naar school komen. U kunt uw auto parkeren bij de Coop of bij 



de Buze.  

Op de fiets 

De kinderen die op de fiets naar school komen parkeren hun fiets op de volgende plekken: 

Groep 1, 2 en 3 naast de kerk. 

Groep 4 naast het lokaal van groep 4. 

Groep 5 t/m 8 op het achterplein 

Ingang 

De groepen 1,2,3 en 7/8 gaan naar binnen via de ingang bij de kerk. 

De groepen 4,5 en 6 gaan naar binnen via de rode deur bij het achterplein. 

Gym 

In de eerste schoolweek is er op dinsdag nog geen gym. Verdere informatie ontvangt u via de 

groepsleerkrachten. 

Luizenzak 

Alle gewassen luizenzakken mogen weer mee naar school. De kinderen van de groepen 1 t/m 3 

krijgen een luizenzak van school. Deze wordt vervangen wanneer hij stuk is. Vanaf groep 4 mag u als 

ouder/verzorger zelf besluiten of u een kapotte luizenzak wilt vervangen. Hij wordt dan niet meer 

door de school verstrekt. 

Aanpassing groepsverdeling groepen 1/2  en 2/3 

In de schoolgids staat het volgende: 

    Maandag    Dinsdag    Woensdag   Donderdag    Vrijdag     

Groep 1-2    

   

Groep 1-2  

Juf Robin  

Groep 1-2  

Juf Robin   

Groep 1*:  

Juf Diane    

Groep 1  

Juf Diane      

Groep 1*:  

Juf Diane     

            Groep 2 samen:  

juf Marijke  

Groep 2 

samen:  

Juf Robin  

Groep 2 

samen:  

Juf Marijke  

Groep 2-3  Groep 2-3  

Juf Hanneke /  

 juf Esther 

(ochtend)  

  

Groep 2-3  

Juf Hanneke /  

Juf Esther 

(ochtend)  

Groep 3:  

Juf Hanneke    

Groep 3:  

Juf Marianne    

Groep 3  

Juf Marianne    

In samenspraak met de betreffende collega’s hebben we ervoor gekozen om het als volgt te 

organiseren: 

    Maandag    Dinsdag    Woensdag   Donderdag    Vrijdag     

Groep 1-2    

   

Groep 1-2  

Juf Robin  

Groep 1-2  

Juf Robin   

Groep 1/2:  

Juf Diane 

Groep 1/2 

Juf Diane      

Groep 1/2:  

Juf Diane   

Groep 2-3  Groep 2-3  

Juf Hanneke /  

Groep 2-3  

Juf Hanneke /  

Groep 2/3:  

Juf Marijke    

Groep 2/3:  

Juf Marianne    

Groep 2/3  

Juf Marianne 



Juf Esther 

(ochtend)  

Juf Esther 

(ochtend)  

Ondersteuning 

groep 2 en 3 

  Juf Hanneke Juf Robin Juf Marijke  

 

 

Op deze manier kunnen we de werkwijze van de groep 2/3 krachtiger neerzetten, hebben de 

kinderen minder te maken met wisselingen van ruimtes en leerkrachten en kunnen we de 

ontwikkeling van de kinderen beter volgen. De kinderen van groep 2 van de groep 2/3 hebben hun 

buitenspeelmomenten samen met de kinderen van groep 1/2. 

Mocht u hierover nog vragen hebben, stel ze gerust aan de betreffende leerkracht of aan mij. 

Start Peuterschool Sint Clemens 

Woensdag 24 augustus jl. heeft de controle van de GGD plaatsgevonden. De controle is goed 

verlopen. We verwachten dan ook dat we op korte termijn van de gemeente goedkeuring krijgen om 

te starten met de peuteropvang op de Sint Clemensschool.   

De start van de peuteropvang is gepland op maandag 3 oktober 2022. De maand september 

gebruiken we om het peuterlokaal opnieuw in te richten. 

Wij zijn blij u te kunnen melden dat Crista Baas de peutergroep gaat draaien. Zij is voor de kinderen 

(en ouders) die vorig schooljaar al op de peutergroep zaten een vertrouwd gezicht.  

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is uw kind van 8.15 uur tot 12.15 uur welkom op de 

peuteropvang. 

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben dan horen wij dat graag. U kunt hiervoor contact 

opnemen met de directeur van de school, Dianne Bennen of Lisa Boon, administratief medewerker 

van Catent Kinderopvang. 

 
De eerste Clemensnieuws krijgt u in de tweede school week. 

Geniet allemaal nog van een heerlijk, zonnig weekend.  

Tot maandag op school! 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team van de Sint Clemensschool 

Dianne Bennen 


