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We zijn weer begonnen! Het schooljaar 2021-2022
is maandag 6 september feestelijk geopend.

Wat was het fijn om iedereen na 6 weken weer
gezond en wel terug te zien op school.

Dit schooljaar zal de nieuwsbrief maandelijks
verschijnen. U kunt de nieuwsbrieven in de laatste

week van de maand verwachten via de Parro
app en in uw mailbox.

We gaan er een mooi, gezellig en natuurlijk ook
een leerzaam jaar van maken!



 

Nieuwe ontwikkelingen
Dit schooljaar zijn er een aantal nieuwe ontwikkelingen.
In de eerste week vond op dinsdag de aftrap plaats van de tandem 7/8. Op
maandag en dinsdag vindt op de locatie St Bernardus een klassenverkleining
plaats in groep 3/4 en zijn de lokalen van groep 1/2 en 3/4 met elkaar
verbonden.
Dit schooljaar gaan we werken met een nieuwe rekenmethode WIG 5.
Het team volgt een teamscholing EDI die zicht richt op het geven van
instructie en die het didactisch en pedagogisch handelen nog meer
versterken.
Na de herfstvakantie wordt een muziekproject opgestart.

Corona update
De wijzigingen per 25 september:
- Bij een besmetting in de groep hoeft niet de hele klas meer in
quarantaine.
- De 1,5 m afstand tussen volwassenen en de mondkapjesplicht komen
te vervallen.

We blijven wel de basisregels handhaven:
- Bij binnenkomst wassen de kinderen de handen.
- Indien er klachten zijn die horen bij het Coronavirus blijft de leerling
thuis en laat zich testen.
- Alle ruimtes worden goed geventileerd. Zorgt u ervoor dat uw kind
een vest of trui bij zich heeft bij koudere dagen?



 

 

Schoolgids
De schoolgids voor het huidige jaar kunt u vinden op onze schoolsite.
https://bsclinge.ogperspecto.nl
https://stjozef.ogperspecto.nl
https://terdoest.ogperspecto.nl
Hier kunt u nog andere belangrijke informatie vinden die betrekking
heeft op school en de dagelijkse gang van zaken.

Jaarkalender
Dit jaar wordt weer een nieuwe jaarkalender uitgegeven. De
verwachting is dat de kalenders medio oktober op school zijn. Deze
wordt meegegeven met de oudste uit elk gezin.
Voorlopig ontvangt u de digitale versie.

Luizenpluis
Hulpouders mogen weer op school aanwezig zijn. De kinderen worden na

de herfstvakantie weer gecontroleerd.
 

Stagiaires
Op locatie Sint jozef is op maandag t/m woensdag juf Laura Biscia aanweizg. Ze

is tweedejaars student en volgt de opleiding Kindprofessional op Scalda. 
Op maandag en dinsdag zal vanaf 7 oktober Brandon de Detter stage lopen. Hij

is eerste jaars en volgt de opleiding onderwijsassistent bij Scalda.
Op locatie Ter Doest begint vanaf 7 oktober op maandag en dinsdag Amy

Hellebrekers. Zij is eerste jaars en volgt de opleiding kindprofessional bij Scalda.
Op locatie St Bernardus begint vanaf 7 oktober Jill Ferket. Zij is eveneens eerste

jaars en volgt de opleiding kindprofessional bij Scalda.



 

 

Tandem 7/8
 
 

Op dinsdag 7 september hebben de leerlingen van groep 7-8 kennis 
met elkaar gemaakt. Het eerste verzamelpunt was 

basisschool Sint Bernardus. Hier werd een kennismakingsbingo 
gespeeld. In de Clingse bossen werd na wederom een activiteit 

ter kennismaking fruit gegeten. De fietstocht werd vervolgd richting 
Nieuw-Namen, waar de luchtwachttoren werd beklommen. 

Na een welverdiende lunchpauze op Sint Jozef werd de fietstocht 
voortgezet naar Graauw. Hier kregen de leerlingen opdrachten in en over de

kruidentuin.
Het was een warme, maar erg leuke dag.

 



 

 

Kinderopvang Ter Doest
Welkom bij kindercentrum ter Doest !

 
Na de zomervakantie zijn er een aantal nieuwe

kinderen gestart bij de opvang en was het
voor de andere kinderen na zoveel weken ook

weer even wennen. We zijn daarom gestart
met het thema: Welkom Puk. We zingen het
goedemorgen lied en ook hebben we een

groepsfoto gemaakt; zo leren we elkaars naam
goed kennen. We spelen in de verschillende
hoeken die er zijn. Ook spelen we nu weer

samen met de kleuters buiten.
 

Vanaf november komt juf Jessica weer terug
van haar zwangerschapsverlof.

Tot ziens !
 

Groetjes, Petra, Nancy, Randy en Jessica 
 



 

 

Kinderopvang St Jozef
Beste ouders 

we zijn dit schooljaar weer gestart met het thema Welkom Puk. In dit
thema leren we elkaar kennen en de nieuwe kindjes. Er zijn 2 nieuwe

kindjes gestart, Anse Smet en Lemmy Roelands. 
Het volgende thema is; ik en mijn familie. 

 
We gaan 2 ochtenden naar groep 1 en 2 met de 3 jarige peuters waar

weer nieuwe uitdagingen liggen.
 

We hebben ondertussen afscheid genomen van onze fijne collega Elke.
We wensen haar veel succes met haar nieuwe baan in Hulst.

 



 

Kinderboekenweek 2021

Op donderdag 7 oktober trappen we de Kinderboekenweek 2021
af. De kinderboekenweek staat in het teken van Worden wat je wil
waarbij kinderen alle beroepen kunnen worden die ze willen en

alvast kunnen dromen over later. Het maakt niet uit wie je bent of
waar je vandaan komt. Of je goed bent in rekenen of tekenen. Of
je 4 jaar oud bent of al 11 jaar, ieder kind kan worden waar het

van droomt. Kinderboeken rondom beroepen staan dus
centraal.Op vrijdag 22 oktober sluiten we de Kinderboekenweek
af. De kinderen van de tandem 7/8 worden daarom om 12 uur

opgehaald in Clinge, zodat de kinderen op de eigen locatie bij de
feestelijke afsluiting zijn.



 

Juf Nele gaat trouwen
Op vrijdag 22 oktober is het zover. Juf Nele gaat
trouwen met haar Jordy. Ze komen die middag
ook nog een bezoekje aan school brengen. Wij

vinden dit natuurlijk erg leuk en zijn heel
benieuwd hoe mooi juf Nele eruit zal zien.


