
  

 

 

UPDATE EN ANDERE KLAROEN-INFORMATIE DIGITAAL  
Deze UPDATE en veel andere Klaroeninformatie wordt alleen digitaal verzonden. 
 
 
     

 

 

 

 
 
 

               AGENDA oktober 2019 
 

• 2 t/m 13 okt. Kinderboekenweek  
• 8 okt. Info avond groep 8 
• 11 okt.Dode hoek verkeersles (7/8) 
• 22 t/m 26 oktober Herfstvakantie 
• 28 oktober hoofdluiscontrole 
 
 
 

                 
               AGENDA november 2019 

 
• 4 nov. studiemiddag ALLE 

GROEPEN ’s middags VRIJ 
• 6 nov. onderwijsstaking *1 
• 7 nov. *2  nationaal schoolontbijt 

(dus niet thuis ontbijten) 
• 7 nov. *2 Talentendag 
• 8 nov. start week van de 

mediawijsheid 
• 21 nov. t/m 26 nov. s’middags 10 

min gesprekken groepen 1 t/m 7  
 
 
*1 Er is een nationale oproep aan alle 
onderwijs instellingen om te staken. De 
Klaroen heeft nog geen eenduidig 
standpunt. Zodra er meer bekend is, krijgt 
u info via mail en de Parro app. 
 
*2 i.v.m. dreigende staking is Talenten 
dag en het ontbijt verzet naar 7 nov.  
 
 

 

 

 

 

 

 Oktober 2019 
 



 

 

 
 
We kijken terug op een goed 
gelukt gezellig startfeest. 
 
We danken de hele OR en 
speciaal de startfeest- 
commissie bestaande uit : 
 
Esther (OR)  
Sabrina (OR) 
Rebecca (Team) 
Renate (Team) 
 

 
Speciale dank ook aan de 

sponsors van het feest: 
 

 
De Jumbo in Overvecht heeft al het eten gesponsord 

Daarnaast onze grote dank aan alle andere sponsoren die op welke manier dan ook hun 
bijdrage hebben geleverd om dit Gooische startfeest tot een groot succes hebben weten te 
maken. 
 

 
 

 
Bij deze Update vindt u ook een brief met het verzoek om de ouderbijdrage te betalen. Wilt u dit 

vandaag nog doen? De OR maakt met uw bijdrage dit soort feestelijkheden mogelijk. 



 

Met een boekenlied is de Kinderboekenweek 
afgelopen woensdag feestelijk geopend in de 

aula. Juf Brechtje heeft een korte act 

opgevoerd, waarin vervoersmiddelen centraal 
stonden.  
 
Wij  zingen en dansen deze weken op het lied 
“Reis mee’’ van Kinderen voor kinderen omdat 
dat goed past bij het thema van de 
Boekenweek. Op maandag 14 oktober sluiten  
we de Boekenweek af met een dans op het plein. Blijft u die ochtend even kijken?   
   
Verder zullen wij vooral aandacht besteden aan boeken en lezen. Elke dag lezen de kinderen 
aan het eind van de ochtend hun boek. Dit mogen zij in de lokalen en op leuke plekken doen. 
Hiervan heeft u misschien al een paar foto’s op Parro voorbij zien komen. We zijn benieuwd 
waar de kinderen naar “op reis” gaan in hun boeken! 

 

 
Wij laten u regelmatig via foto’s en video’s zien waar we op school mee bezig zijn. Opnames 
worden gemaakt tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze 
foto’s (en af en toe een video) te zien zijn.  
 
Wij gaan zorgvuldig om met foto’s en video’s. We plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen 
schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s geen namen van leerlingen. Van de meeste 
ouders hebben we toestemming op alle onderdelen. Onderdelen zijn: de parro app, de 
schoolgids en brochure, de website, de digitale nieuwsbrief, sociale media account als Face 
book en een krantenartikel.  Omdat we van bijna alle kinderen akkoord hebben, blijft het voor 
ons gelukkig mogelijk/haalbaar om foto’s te maken en u een inkijkje te geven in onze school.  
 
Ieder jaar opnieuw toestemmen 
De school is verplicht ieder jaar opnieuw toestemming te vragen, maar om het praktisch te 
houden, krijgt u binnenkort een mail met daarin een link waarin u kunt zien hoe uw toestemming 
op dit moment geregistreerd staat. U kunt op elk moment in het jaar aangeven dat u het wilt 
veranderen door een mail te sturen naar gcaviet@vechtstreekenvenen.nl.  
 
Nieuwe kinderen krijgen een Toestemmingsformulier thuis. Wilt u het ingevuld bij de leerkracht 
inleveren? Als de hoeveelheid kinderen zonder toestemming overzichtelijk blijft, kunnen we op 
de huidige voet door: we sturen links met foto’s van onze evenementen gemaakt door onze 
huisfotografe Marjolijn de Graaf, we plaatsen foto’s op ons eigen Facebook account, we sturen 
foto’s van uw kind in actie via de parro app.  
 
Wanneer de lijst van ‘’geen gegevens of geen toestemming’’ heel groot wordt, dan kan het 
uitzoeken van bruikbare foto’s zoveel tijd in beslag gaan nemen dat we ervan af moeten zien. 
Dit gebeurt al op veel grote scholen. Het nadeel is dat we ouders minder goed beeld meegeven 
van wat het kind tijdens schooluren beleeft. 

mailto:gcaviet@vechtstreekenvenen.nl


 

 

(werkgroep stand van zaken) 

Andere schooltijden blijft een terugkerende 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. 
 
 

 

OP DE KLAROEN  

Al vele jaren werken we op De Klaroen met 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,  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. 



 

 

 Talentendag 7 november 

 
 
 

P.S. Het klopt dat in onze eerdere agenda deze talentendag stond op woensdag 6 november. In 
verband met een oproep om te staken, hebben we de talentendag verschoven, maar het staat 
nog niet vast dat wij staken. Wij zijn nog in overleg hoe we aandacht willen vragen voor ‘meer 
geld voor de toekomst van ons onderwijs’. 



 

 groep 7/8 : Luizen moeder /vader gezocht. 

 
Het razendsnelle luizenteam bestaat uit 4 moeders, maar groep 7/8 is nog niet 
vertegenwoordigd.  Komt u het team versterken? 
Het gaat om 5 keer per jaar in de week na de vakanties en zo nodig (maximaal) 5 keer een her- 
controle. Het is niet nodig om een medische achtergrond te hebben of een opleiding te 
volgen. Kunt u helpen? Zeg het juf Brechtje of loop even langs bij Gwen.   

OP DE KLAROEN 

 
Afgelopen schooljaar hebben wij, het team van De Klaroen, ons 
verdiept in de manier waarop wij aandacht willen besteden aan 
Mediawijsheid. De afgelopen schooljaren hebben groep 7 en 8 al 
deelgenomen aan de ‘Week van de Mediawijsheid’, die jaarlijks in 
november wordt gehouden en dat zullen de groepen 7 en 8 ook dit 
schooljaar weer doen. Het thema van de ‘Week van de 
Mediawijsheid 2019’ is ‘Aan of uit?’. 
We vinden het echter belangrijk dat er in alle groepen aandacht is 
voor mediawijsheid. Ook jonge kinderen komen al in aanraking 
met reclame en maken gebruik van een tablet of I-Pad.  
 
 

Met het team hebben we ervoor gekozen om het ‘Nationaal Media 
Paspoort’ in te voeren. Dit bestaat uit een doorlopende leerlijn 

voor alle groepen van de basisschool aan de hand van 7 
thema’s. De thema’s zijn: 
 
 
 

1. Weet wat je ziet (o.a. wat is waar en niet waar in de media?) 
2. Bewaak je identiteit (o.a. wie ben jij op internet?) 
3. Wat je geeft, krijg je terug (o.a. over respectvol met elkaar omgaan, online pesten) 
4. Houd de klok in de gaten (o.a. over de tijd die je aan online en offline spelen besteedt) 
5. Maak goede keuzes (o.a. hoe deel je jouw online leven in?) 
6. Bescherm je privacy (o.a. wat is privé en wat mogen anderen van jou weten?) 
7. Zorg voor je eigen veiligheid (o.a. bij wie kun je terecht als je hulp en tips nodig hebt?)  

Uniek is dat deze lesmethode niet alleen kennis overdraagt, maar ook ingaat op de gevoelens 
die media bij mensen opwekken. Kinderen leren tijdens alle lessen zich bewuster worden van 
het gevoel wat media oproept en leren vervolgens afgewogen keuzes maken. Afgelopen 
schooljaar hebben enkele leerkrachten al een paar lessen uitgeprobeerd. 



 

van de bijbellessen in de maand OKTOBER 2019 

 
Week 40 ■ 30/09 – 04/10 

Babbelstad 

Genesis 9: 18-29, 10: 1-32 en 

Genesis 11 
De nakomelingen van Noach verspreiden zich 

over de aarde. In Babel besluiten ze een toren 

te bouwen, zo hoog als de hemel. Maar het 

gaat mis: Mensen verliezen het contact met 

elkaar, ze begrijpen elkaar niet meer. Babel 

wordt een babbelstad waar iedereen praat 

maar niemand een ander verstaat. 

 

Week 41 ■ 07/10 – 11/10 

Waar ga je heen? 

Genesis 12: 1-20 en 13: 1-18 

Abram wordt door God geroepen. Hij gaat 

weg uit zijn land, weg uit zijn familie, op reis 

naar een toekomst die God hem zal wijzen.  
 

 In het tweede verhaal horen we over Abram en zijn neef Lot. Ze gaan elk op een eigen plek wonen en     

Lot mag kiezen. Hij kiest het land dat hem het mooist lijkt. 

 

Week 42 ■ 14/10- 18/10 

Beloofd is beloofd 

Genesis 15: 1-21, 16: 1-16 en 18: 1-15 

God heeft Abram een kind beloofd. Maar het is nog niet makkelijk om te blijven geloven in die belofte. 
Moet Abram misschien zelf iets doen om God te helpen bij het uitvoeren van zijn belofte? Of moet hij 
gewoon afwachten? Uiteindelijk ontdekt hij dat God doet wat hij zegt. Sara en Abram krijgen een kind. 

 
 
 

 

Klaroen op Facebook 
 
 
De Klaroen Tienhoven is apart op Facebook te vinden. 
Zoek op Klaroen Tienhoven  of klik hier 

 

 
 

 
 

 

https://www.facebook.com/pages/CBS-de-Klaroen-MaarssenTienhoven/589704931157422


 

  

 

 

 

 

WE LOSSEN CONFLICTEN ZELF OP 

 

Download hier 

de nieuwsbrief voor ouders 
over 

de Vreedzame school 
BLOK 2 

 

 

DOWNLOAD Kletskaarten. Klik op de groep van uw 
kind hieronder: 
 

 GROEP 1/2   
 GROEP 3   
 GROEP 4 
 GROEP 5     
 GROEP 6 

 
 
OVERBLIJVEN/TSO (tussenschoolse opvang) 

 
Wij gebruiken TSO-pro voor het plannen en het administreren van de 
Tussenschoolse Opvang. De kosten voor een overblijfdag zijn € 3,59 per dag. 

 
 
Op http://klaroentienhoven.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), 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 TSO-pro) 
terecht bij de coördinator Ashwin de Ruijter :  u kunt hem mailen op 
tso.klaroentienhoven@eigen-en-wijzer.nl of bellen op: 06-39 34 27 30. 
 
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 06-39 34 27 30. 
 

 
 
 
 

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
http://klaroentienhoven.tsopro.nl/
mailto:tso.klaroentienhoven@eigen-en-wijzer.nl


 

 
SCHOOLGIDS 2019-2020 DOWNLOAD LINKS 
 

Schoolgids deel 1 (met inhoudelijke informatie 2019-2020) 
 
Schoolgids deel 2 (met alle praktische informatie 2019-2020) 
 

 

https://klaroen.com/images/_documenten/schoolgids_De_Klaroen_19-20.pdf
https://klaroen.com/images/_documenten/Bijlage_schoolgids_19-20.pdf

