
  

 

 

 

UPDATE EN ANDERE KLAROEN-INFORMATIE DIGITAAL  
Deze UPDATE en veel andere Klaroeninformatie wordt alleen digitaal verzonden. 
e-mailadreswijzigingen en aanmeldingen hiervoor: info.klaroenmaarssen@vechtstreekenvenen.nl 
     

 

AGENDA OKTOBER/NOVEMBER 2019 
• 2 oktober tm 13 oktober Kinderboekenweek 
• 3 oktober nieuwe Update oktober 
• 5 oktober dag van de leraar 
• 8 oktober leerlingenraad 
• 9 oktober Kinderboekenweek Boekenmarkt 12.15u 
• 21 oktober t/m 25 oktober herfstvakantie 
• 29 oktober klankbordgroep vergadering 19.00u 
• 30 oktober hoofdluiscontrole 
• 4 november studiemiddag ALLE GROEPEN ’s middags VRIJ 
• 5 november nationaal schoolontbijt (dus niet thuis ontbijten, maar gezellig in de klas (info volgt via e-mail) 
• 6 november landelijke actiedag onderwijs (meer informatie over wel of geen lerarenstaking volgt later) 
• 7 november nieuwe Update november 
• 7 november goede doelen presentatie voor leerlingen ”lampjes voor Okpuala (Nigeria)”  
• 8 november start week van de mediawijsheid 
• 10 november gezin school kerk viering 
• 11 november Goede Doelen Week Klaroen Maarssen ”lampjes voor Okpuala (Nigeria)” Meer info volgt later via de 

e-mail 
• 21 november en 26 november 10m gesprekken groepen 1 t/m 7  
o ALLEEN VIA PARRO APP IN TE PLANNEN (zie verderop in de Update informatie over Parro) 

 

 

De VREEDZAME SCHOOL OUDER-INFORMATIE 
 

Download hier de nieuwsbrief voor ouders over de Vreedzame school BLOK 2           

 WE LOSSEN CONFLICTEN ZELF OP 
DOWNLOAD Kletskaarten. Klik op de groep van uw kind hieronder: 

 

 
GROEP 1/2   
GROEP 3   

GROEP 4 
GROEP 5     

GROEP 6 

 
 

KINDERBOEKENWEEK “REIS MEE” 
Met een gezellige opening in de hal is de Kinderboekenweek gisteren van 
start gegaan. Het thema is ‘reis mee’ en het gaat over voertuigen. De 
kinderen mogen dan ook meedoen aan de wedstrijd ‘Maak je mooiste 
voertuig!’ Deze mogen op het podium gezet worden en op vrijdag 11 

oktober horen ze de uitslag. 
Woensdag 9 oktober is er weer een boekenmarkt.  

De kinderen mogen dan hun boeken verkopen van 12.15 uur - 13.00 uur. 
Een mooi moment om gelezen boeken te verkopen en om nieuwe boeken te kopen  

voor een kleine prijs (€ 0,50,  €1,- , € 1,50). De prijs voor een boek mag maximaal € 2,- zijn. 
 
Hopelijk zien wij u daar! 

3 oktober   2019 
 

mailto:info.klaroenmaarssen@vechtstreekenvenen
http://klaroen.com/images/_documenten/nieuwsbrief_ouders_blok_2.pdf
http://klaroen.com/images/_documenten/groep_1_2_-_kletskaart_blok_2_-_we_lossen_ruzies_zelf_op.pdf
http://klaroen.com/images/_documenten/groep_3_-_kletskaart_blok_2_-_we_lossen_conflicten_zelf_op.pdf
http://klaroen.com/images/_documenten/groep_4_-_kletskaart_blok_2_-_we_lossen_conflicten_zelf_op.pdf
http://klaroen.com/images/_documenten/groep_5_-_kletskaart_blok_2_-_we_lossen_conflicten_zelf_op.pdf
http://klaroen.com/images/_documenten/groep_6_-_kletskaart_blok_2_-_we_lossen_conflicten_zelf_op.pdf


 

 

OVERBLIJVEN/TSO (tussenschoolse opvang) 
 

Wij gebruiken TSOpro voor het plannen en het administreren van de Tussenschoolse 
Opvang.  
 
Op http://klaroenmaarssen.tsopro.nl kunt u o.a. terecht voor: 
het aanmelden van uw kind(eren) voor de TSO (door middel van een kalender voor het 

hele schooljaar of incidenteel), de kosten, de regels & afspraken die wij hebben (informatie over o.a. het 
eten & drinken, spelen, TSO-coördinator) en de contactgegevens.  
 
Bij wie kan ik terecht als ik vragen over de TSO heb?  
U kunt met alle vragen die de tso betreffen (dus ook over het gebruik van TSOpro) bij de coördinator 
terecht :  tso.klaroenmaarssen@eigen-en-wijzer.nl   (Ditmar Woltjes). 
 
Aan- en afmelden na 9.00 uur voor diezelfde dag?  
Bent u genoodzaakt uw kind op het allerlaatste moment aan of af te melden voor het overblijven, neem 
dan telefonisch contact op via 06-31907586.  
De TSO-coördinator verwerkt de aan- of afmelding later op de website. 
 

 
 

GODSDIENSTONDERWIJS OP DE KLAROEN 
 

Voor de levensbeschouwelijke vorming van uw kinderen gebruiken we op school de methode ‘Trefwoord’. 
Iedere dag kijken we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. De 
(Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht. 
Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen, de samenleving en de Bijbel aan 
de orde: 
 

Week 39 t/m 41 (23 september t/m 11 oktober): Plaatsmaken 
Inhoud: Een plek innemen of afstaan. Iemand vervangen of aan de kant zetten. Op de beste plek komen. 
Bijbel: Abraham, Sara en Hagar, Ismaël en Isaak (Genesis 16 t/m 21). 
 
Week 42 t/m 45 (14 oktober t/m 8 november): Volhouden 
Inhoud: Volhouden of afhaken, doorzetten of opgeven. Volhouden vanuit de beste bedoelingen. 
Bijbel: Jakob en Esau, Jakob en Laban, Rachel en Lea (Genesis 25 t/m 33). 
 
 

PIET VAN BEEK (ondersteuning nieuwkomers en NT2)  

 

Al een flink aantal jaren helpt Piet van Beek vluchtelingen hun weg te vinden 
in de Maarssense samenleving. Op de Klaroen wil hij zich speciaal inzetten 
voor de toekomst van kinderen van vluchtelingen en nieuwkomers.  
Beste ouders en kinderen, elke vraag over school mag u aan Piet mailen. Hij 
mailt terug of maakt een afspraak met u om de vraag te beantwoorden.   Piet 
van Beek 16vnbk@gmail.com 
 
PIET VAN BEEK (support for newcomers and NT2) 
For many years  Piet van Beek has been helping refugees find their way in the society of Maarssen. 
At the Klaroen he offers his assistance to children of families of refugees  and newcomers ,  because he wants to 
work for their future. 
Dear parents and children, you may mail Piet with any question about school. 
He will respond by mail  or makes an appointment with you to answer the question, when needed. 
Piet van Beek <16vnbk@gmail.com> 
  

http://klaroenmaarssen.tsopro.nl/
http://klaroenmaarssen.tsopro.nl/
mailto:tso.klaroenmaarssen@eigen-en-wijzer.nl
mailto:16vnbk@gmail.com


 

 

PARRO APP NOG NIET DOOR ALLE OUDERS IN GEBRUIK…… 

HERINNERING: Op de Klaroen Maarssen en locatie Tienhoven testen we de Parro app 
uit op de mobiele telefoons. Veel ouders van de Klaroen hebben de app intussen 
gedownload. De leerkrachten kunnen er inmiddels goed mee overweg. In de toekomst 
zouden bijvoorbeeld ziekmeldingen, vragen over excursies, delen van foto’s ook via de 
Parro app kunnen.  

Inmiddels kunnen ouders van alle groepen de app gaan gebruiken. 

 
Downloadt u de app ook?  
Tijdens de informatieavond zullen de leraren u laten zien hoe een en ander werkt. 
 

LET OP: Binnenkort worden de 10 minutengesprekken alleen nog via PARRO ingedeeld 
 

Meer info op  https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/ouders 

 
 

KLAROEN OP FACEBOOK  
De Klaroen is ook op Facebook te vinden. 
Hier blijft u op de hoogte van de zaken die op school en in de klassen spelen. 
Vrienden worden? Zoek op Klaroen Maarssen of klik hier 

 

Nieuwe leerlingen….WELKOM OP DE KLAROEN! 

 
Eelke 
Gillean  

28-10-2019 
27-10-2019 

1c (1) 
1b (1) 

Daley 28-10-2019 1c (1) 

Madée 28-10-2019 1b (1) 

Eef 1-11-2019 1c (1) 

Mercy 26-11-2019 1c (1) 

Alican  27-11-2019 1a (1) 

Samuel 29-11-2019 1a (1) 

Milou  29-12-2019 1a (1) 

 

GEZIN-SCHOOL-KERKDIENST (GSK)  
Al vele jaren houden wij in november in samenwerking met leerkrachten van het 
Kompas en de predikanten van de kerkelijke gemeentes in Maarssendorp 
(Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk, Protestantse wijkgemeente Ichtus 
(Dorpskerk) en De Hoeksteen) een Gezin-School-Kerkdienst (GSK). 
Om de driehoek gezin, school en kerk weer compleet te maken, zijn we op zoek 
naar ouders die willen meedenken bij de voorbereiding van de kerkdienst, willen 

helpen bij het versieren van de kerk en het willen maken/kopen van een kleine attentie die kinderen na de dienst 
meekrijgen. 
Vindt u het leuk om mee te denken? Of juist praktisch te ondersteunen bij het versieren en regelen van een 
attentie? Voor meer informatie of interesse om mee te helpen met de GSK-dienst, laat het juf Gera (groep 5a) of 
juf Els (groep 4b) weten! gzoer@vechtstreekenvenen.nl evwijland@vechtstreekenvenen.nl  
Daarnaast willen we de ouders die al enkele jaren hebben geholpen bij de voorbereidingen bedanken. 
 
Gera en Els 

https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/ouders
https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/ouders
https://www.facebook.com/pages/CBS-de-Klaroen-MaarssenTienhoven/589704931157422
mailto:gzoer@vechtstreekenvenen.nl
mailto:evwijland@vechtstreekenvenen.nl
https://www.facebook.com/pages/CBS-de-Klaroen-MaarssenTienhoven/589704931157422


 

 

RESULTATEN OUDERENQUETE 
 
Vlak voor de zomervakantie hebben 140 ouders de oudervragenlijst 
ingevuld. 
Dat is een responspercentage van 61%. De waardering daarvoor valt in 
categorie 50-70% = Goed en representatief 

140 ouders geven een gemiddeld rapportcijfer 
van 7,9 aan de Klaroen Maarssen. 
 
Deze zijn aangegeven in scores  1 = onvoldoende tot 4 = uitstekend. 
Met het team van de Klaroen hebben we de resultaten besproken tijdens 
een teamvergadering. Op de volgende pagina leest u een samenvatting van deze 
analyse. 

De score GSES is de Klaroen Maarssen score (Gemiddelde Score Eigen School) 

 
De score GSOS is de score van andere scholen in Nederland en dus een vergelijkingsscore. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Met het lerarenteam hebben we de resultaten in groepjes geanalyseerd. 
Daarbij hebben we drie vragen gesteld: 
 
Wat gaat volgens de respondenten (ouders/verzorgers) opvallend goed op de Klaroen: 

 Pedagogisch handelen van de leraren en de positieve sfeer in de klas 

 Didactisch handelen van de leraren  

 Ouders voelen zich welkom 

 Weinig tot geen lesuitval 

 Ouders ervaren gesprekken met leraren en communicatie vanuit school als waardevol  

 Kinderen gaan over het algemeen met plezier naar school 

 
Wat is voor verbetering vatbaar volgens de respondenten (ouders/verzorgers): 

 Meer aandacht voor mediawijsheid en computergebruik (digitale hulpmiddelen) 

 Adequaat handelen bij signaleren van pestgedrag door leraren 

 Inrichting van het plein 

 Ouders beter informeren over onderwijsverbeterplannen 

 Andere schooltijden 

 Verkeersveiligheid rond de school 

 
Wat kunnen we verbeteren de komende tijd en hoe kunnen we dat verbeteren: 

 Meer aandacht voor mediawijsheid en 21e eeuwse vaardigheden. D.m.v. een leerteam geven we hier structureel meer aandacht 
aan. De Klaroen heeft inmiddels projecten over mediawijsheid (Nationaal mediapaspoort) in alle groepen gepland voor dit 
schooljaar en de jaren erna. 

 Met behulp van Snappet (en de nieuw aangeschafte moderne devices) zetten we veel meer digitale hulpmiddelen in, in ons 
onderwijs. Iedere leerling van groep 4 t/m 7 heeft na de zomervakantie een persoonlijk device gekregen (chromebook) De 
andere groepen gebruiken de overige laptaps en nieuwe chromebooks. 

 
 Het adequater handelen bij signaleren van pestgedrag wordt met de stuurgroep Vreedzame school besproken. De sociale 

veiligheidsvragenlijsten, die jaarlijks ingevuld worden door de leerlingen, nauwkeuriger analyseren en op grond daarvan 
adequater handelen en aandacht besteden in de groepen. Meer bekendheid geven bij onze leerlingen aan onze anti-
pestcoördinator (Ineke de Bruin). 

 
 De inrichting van het plein is inmiddels op de aanvraag voor investeringen komend kalenderjaar geplaatst. Leuke bijkomstigheid 

is dat onze aanvraag aan coöperatiefonds Rabobank gehonoreerd is. We krijgen 7 oktober een cheque overhandigd (het 
uiteindelijke bedrag maken we later bekend in de Update). We gaan de komende tijd dus plannen maken voor het plein. 
 

 Onderwijsverbeteringen werden tot op heden maandelijks al vermeld in de Update onder de noemer “De Betere Basisschool”. 
Wellicht  lezen de respondenten (ouders/verzorgers) dit niet als onderwijsverbeteringen. Vanaf heden zullen we het kopje Betere 
Basisschool aanpassen in Onderwijsverbeteringen. 
 

 Andere schooltijden blijft een terugkerende vraag van een deel van de ouders van de Klaroen. De werkgroep “andere tijden” 
waar MR leden (ouders) leraren en directie zitting in hebben, heeft al een aantal vergaderingen gehad. Diverse voorstellen zijn 
daar al besproken. Ook deskundige organisaties zijn daarbij ter ondersteuning ingeschakeld. Helaas is er nog geen voorstel waar 
de leraren mee akkoord kunnen gaan i.v.m. de voorgeschreven wettelijke arbo pauzetijden. Een oudervragenlijst is daarom ook 
nog niet uitgezet en zal naar verwachting ook nog niet uitgezet worden de komende tijd. Zie ook artikel in deze Update. 
 

 De verkeersveiligheid is sinds de schoolzone zeker verbeterd. Helaas was tijdens de periode van de oudervragenlijst een 
onoverzichtelijke verkeerssituatie rond de school, i.v.m. de verbouwingen van woningen. Onze verkeersouder zet zich maximaal 
in voor een veilige verkeerssituatie rond de school. Een deel van het veiligheidsprobleem ligt ook aan het parkeergedrag van 
ouders van onze school.  

 
Bovenstaande vragen zullen we ook behandelen tijdens de eerstvolgende MR vergadering  
en Klankbordgroepvergadering.   



 

 

ANDERE TIJDEN…..(werkgroep - stand van zaken) 
 

Andere schooltijden blijft een terugkerend onderwerp van 
gesprek op de Klaroen. De werkgroep “andere tijden” (opgericht 
voor de zomervakantie) waar MR ouderleden, leraren en 
directie zitting in hebben, heeft inmiddels een aantal 
vergaderingen gehad.  
Diverse voorstellen voor invulling van andere schooltijden zijn 
daar besproken.  
Ook deskundige organisaties zijn daarbij ter ondersteuning ingeschakeld. Helaas is er nog geen 
voorstel waar de leraren mee akkoord kunnen gaan i.v.m. de voorgeschreven wettelijke arbo 
pauzetijden.  
De werkgroep Andere Tijden heeft de stelling ingenomen dat het invoeren van andere schooltijden 
alleen mogelijk is, als het lerarenteam voor het grootste deel (80%) achter het voorstel staat.  
Een oudervragenlijst (peiling) is daarom ook nog niet uitgezet en zal naar verwachting ook nog niet 
uitgezet worden de komende tijd.  
Na onze volgende vergadering (3 oktober) met de werkgroep “andere tijden” zullen we u verder 
informeren via de Update. 

 
ONDERWIJSVERBETERINGEN OP DE KLAROEN  
(De Betere Basisschool) 

Al vele jaren werken we op de Klaroen werkgroepen. Een werkgroep bestaat uit zo’n 4 
of 5 leerkrachten van de Klaroen Maarssen en Tienhoven. Zij richten zich op één 
vakgebied, zoals rekenen, identiteit (godsdienst) of NT2 (Nederlands als tweede taal) 
en vergaderen meestal eens per twee maanden. Een werkgroep houdt zich bezig met 
een (grote) onderwijsvernieuwing of verbetering óf zorgt ervoor dat deze 
verbeteringen blijvend in het onderwijs worden opgenomen en worden aangepast aan 
nieuwe ontwikkelingen van bijvoorbeeld de methodes. De werkgroepen delen hun 
kennis en informatie met de overige teamleden en het gehele team beslist mee over 
de voorstellen die de werkgroepen doen. 

In de werkgroepen wordt gekeken naar de onderwijsdoelen, het beschikbare aanbod (methodes), de 
onderwijsbehoeften van de leerlingen en de resultaten die we wensen te behalen. Op deze wijze heeft ook de 
werkgroep 21e eeuwse vaardigheden gewerkt aan de invoering van het Nationaal Mediapaspoort en zal de 
werkgroep zich dit schooljaar richten op een ander aspect van digitale geletterdheid, namelijk ICT-
basisvaardigheden. Daarnaast zullen de werkgroepen rekenen en taal zich bezig houden met de mogelijkheden 
die Snappet biedt en zal de werkgroep eigenaarschap zich bezig houden met onder andere het zichtbaar maken 
van doelen voor kinderen (wat gaan we leren?). 

Een heel aantal werkgroepen richt zich op vakgebieden waar we enkele jaren geleden in geïnvesteerd hebben, 
zoals wereldoriëntatie, jonge kind en meer- en hoogbegaafdheid. 

 

 

 

 

 



 

 

BESTELLEN SCHOOLFOTO’S 
 
Als het goed is heeft u een kaartje ontvangen van de schoolfotograaf 
via uw kind(eren). Mede dankzij de hulp van de ouderraad staan alle 
leerlingen er weer stralend op! (Dank voor jullie hulp 
ouderraadsleden). 
Op het kaartje staat hoe u via de website van de fotograaf foto’s kunt 
bekijken en bestellen.  
 
Geen kaartje gezien, dan misschien even in de tas of jas van uw kind 
kijken. Als er helemaal geen kaartje is,graag zelf even contact 
opnemen met schoolfotograaf Rob.  
 

www.schoolfotorob.nl   
 

 
 

SCHOOLMELK 
Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen gezond eten en drinken. Niet alleen thuis, 
maar ook op school. Daarom hebben wij ervoor gekozen om op onze school schoolmelk aan 
te bieden. Al voor minimale kosten per pakje kan uw kind elke dag in de kleine en/of grote 
pauze een lekker koud pakje verse melk krijgen. Interesse? Ga dan naar www.schoolmelk.nl 
en sluit een abonnement af. Drie weken na afsluiten van het 
abonnement start de levering van de melk.  

 

VERJAARDAGEN MEDEWERKERS 
 
29 oktober juf Carin (groep 5a) 
3 november juf Lieke (groep 8) 
12 november meester Martijn (conciërge) 
15 november meester Wim (directeur) 
29 november juf Hanneke (groep 3) 
 
 

 
VERJAARDAGEN LEERLINGEN  OKTOBER/NOVEMBER 2019 

Oktober 
 
1 Nora  4a 

1 Amine  8a 

2 Dex 2b 

2 Fleur  5a 

3 Denise  7a 

4 Renée  3a 

4 Fiënna  6a 

5 Cesar  6b 

8 Finn  3a 

9 Quinty  6a 

9 Keano  3a 

10 Demi  6b 

11 Youssra  8a 

13 Lily  2b 

14 Mats  3a 

14 Loulé  2a 

17 Kinée  7a 

17 Anoushka  5a 

17 Wilm-Jan  7a 

18 Alonso  3a 

19 Ibrahim  7b 

24 Hannah  6a 

http://www.schoolfotorob.nl/
http://www.schoolmelk.nl/
http://www.campinaopschoolmelk.nl


 

 

25 Ties  2c 

25 Elizabeth  5a 

29 René  5a 

 
November 
 

1 Roos  4b 

3 Saad  8a 

4 Luke  3a 

4 Laila  7a 

7 Bram  4a 

7 Amy  3a 

8 Carlito  5a 

9 Jelle  6b 

13 Mohamed  7b 

13 Skyler  5a 

15 Cherise) 5a 

16 Nina  5a 

17 Ella  6b 

21 Jurre  3a 

22 Hajar  5b 

25 Anna  3a 

26 Dean  3a 

27 Kas  3a 

 

HERINNERING OUDERBIJDRAGE 

 
Hoe maken we school nog leuker? Met nog meer gezelligheid natuurlijk. Denk aan een vrolijk versierde school, of 
een verantwoord hapje en een drankje tijdens feesten en sportdagen.  
 

 
Gevraagd: ouderbijdrage van 30 euro per leerling 
Alle activiteiten voor dit schooljaar kosten ongeveer 30 euro per leerling. Wilt u voor 4 november 
uw bijdrage voor uw kind(eren) overmaken naar de Klaroen?  
 
Bedrag per leerling: € 30,00  
ING-bankrekening: NL54 INGB 0004 6961 76  
t.n.v.: de Klaroen Ouderraad te Maarssen.  
Onder vermelding van: voornaam, achternaam en groep van uw kind(eren)  
 
Heeft u een U-pas?  
Dan wordt de bijdrage voor u vergoed. Loopt u even binnen bij Wim Verkerk? Hij kan op uw 
verzoek de bijdrage voor uw kind(eren) declareren.  
 
Alvast bedankt voor uw bijdrage! 
 

 
 

 

  



 

 

STAGIAIRES STELLEN ZICH VOOR….. 

Ik ben Rachel Vastenburg en ik ben 17 jaar oud en ik woon in Maarssen. Ik zit 
momenteel in het laatste jaar van mijn opleiding tot onderwijsassistente. Dit jaar 
loop ik stage op de dinsdag, donderdag en vrijdag in groep 4b.  

 

 

 

 
Mijn naam is Margot Smits, ik ben 18 jaar en ik woon in Maarssen.  
Ik ben dit jaar begonnen aan de pabo en loop mijn eerste stage in groep 1-2a op de 
donderdag en vrijdag. 
 
Hopelijk tot ziens op de Klaroen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mijn naam is Damian van der Pas, ik ben 22 jaar en ik loop dit schooljaar 
stage op De Klaroen. 
Ik doe dat het gehele jaar in de groep 7, bij Johan. Ik ben er voorlopig dan ook 
elke dinsdag, later in het jaar zullen dat wellicht andere dagen worden. 
Ik woon al bijna mijn hele leven in Maarssen, dus ik hoef gelukkig niet zo 
super veel te reizen om bij De Klaroen te komen, elke dinsdag. 
Ik studeer dus aan de Marnix Academie in Utrecht en hoop daar op zeer 
korte termijn te beginnen aan mijn 3e jaar. Het einde komt dus langzaam in 
zicht. 
Buiten studeren, doe ik nog vrij veel aan voetballen en nog wat andere sporten.  
Ik kijk ontzettend uit naar komend schooljaar! Ik heb er in ieder geval erg veel zin in. Mochten er verder nog 
vragen zijn richting mij, loop dan gerust langs of spreek me gerust aan op het schoolplein! 
 
Damian 
 



 

 

Mijn naam is Mirtha Villouta en ik ben 20 jaar oud. Ik zit in het tweede jaar van de 
PABO.  
Het eerste halfjaar loop ik op de dinsdagen stage in groep 5A bij juf Carin. Ik heb al een 
aantal leuke stagedagen gehad en heb erg zin in deze stageperiode op de Klaroen!   
 
Mochten jullie verder nog nieuwsgierig naar mij zijn, de deur staat altijd open. 
Hartelijke groet,  
 
(Juf) Mirtha 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Graag stel ik mij via deze weg voor; ik ben Joyce Cornelisse 
en voor dit jaar stagiaire op De Klaroen. Momenteel zit ik 
het tweede leerjaar van De Marnix en heb het hier ook erg 
naar mijn zin. In het dagelijks leven sport ik graag en in het 
weekend ben ik ook te vinden op de plaatselijke 
hockeyclub. Ik kijk ernaar uit om er met uw kind(eren) een 
gezellige, leerzame tijd van te maken! 
  
Met vriendelijke groet, 
Joyce Cornelisse 
 
 
 

 
 
 

 
Mijn naam is Daphne van Schaik.  
Ik studeer aan de PABO op de Marnix Academie. Ik zit momenteel in mijn derde jaar 
en ik ben bezig met mijn minors ‘jonge kind’ en ‘geschiedenis’.  
 
Ik loop stage in de klas van juf Wilma in groep 1/2c. Ik loop stage op woensdag en 
donderdag, met een enkele stageweek tussendoor. In mijn vrije tijd vind ik het leuk 
om te sporten en om te koken.  
  

 
 

 
In de volgende Update meer stagiaires die zich voorstellen 



 

 

TIP VAN DE KLAROEN BIEBMOEDERS….. 

Gratis boeken voor jouw schoolbieb!  

Van 2 t/m 13 oktober is het weer Kinderboekenweek. Bruna wil graag samen met scholen, ouders/verzorgers én 
kinderen het lezen van kinderboeken stimuleren, daarom organiseert Bruna een fantastische scholenactie tijdens 
de Kinderboekenweek: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Hoe meer ouders meedoen, hoe meer gratis kinderboeken de 
school bij Bruna mag uitzoeken! 
 
Hoe werkt de actie 'Sparen voor je schoolbieb'? 

 Ouders kopen een kinderboek bij een Bruna-winkel en leveren de kassabon(nen) in op school.  
 De school verzamelt alle kassabonnen van aankopen gedaan tijdens de actieperiode (van 2 t/m 13 

oktober 2019). 
 De verzamelde kassabonnen kunnen t/m 15 november 2019 ingeleverd worden bij uw lokale Bruna-

winkel. Gebruik hiervoor de speciale Schoolbieb-envelop die de scholen per post hebben ontvangen. 
 De Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt 

een waardebon voor het te besteden bedrag. 
 De school mag t/m 15 december 2019 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken 

uitzoeken bij een Bruna-winkel. 
 
 


