
  

 

 

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

 

AGENDA NOVEMBER/DECEMBER 2019 
. 

• 7 november ouderavond Mediawijsheid  start 20.00 uur   
• 8 november t/m 15 november week van de mediawijsheid (zie artikel hieronder) 
• 11 november ouders plannen zelf hun 10m gesprekken. Dat kan vanaf 19 uur.                    

Het gesprek is alleen VIA DE PARRO APP IN TE PLANNEN   
• 8 november lootjes trekken voor 5 december groepen 5 /m 8 (t.w.v. € 5,-) 
• 25 t/m 28 november 10m gesprekken groepen 1 t/m 4  
• 25 t/m 29 november 10m gesprekken groepen 5 t/m 7  
• 5 december Sinterklaasviering 
• 5 december middag alle groepen vrij 
• 5 december nieuwe Update  
• 10 en 11 december proefcito groep 8 
• 16 en 17 december Voortgezet Onderwijs advies gesprekken groep 8 
• 18 december Kerstviering 
• 19 december  gr. 5 t/m 8  blijft over i.v.m. met schaatsen  
• 19 december 13.00-14.00 uur Maarssen on Ice 
• 21 december Kerstvakantie 

 

 
 

Vandaag : Nationaal Schoolontbijt en Talenten dag 
 

 
 

 

 November 2019 
 



 

 
 

 

  
Windlichten maken Kerst ballen maken 

 

De talentendag was weer een groot succes. Alle kinderen hebben drie verschillende 
workshops gevolgd. De onderbouw ging aan de slag met het maken van appelflappen, 
thee, kerstballen, krokodillen en kregen judo-les. De bovenbouw heeft scheikundige 
producten, bruisballen, kruidenzeep moodboards gemaakt en kregen ook les van een echte 
judoka. 
 

Heel veel dank aan alle workshopleiders, moeders, oma’s en allen die geholpen hebben.  

Bedankt, zonder jullie was het niet zo’n afwisselende verrassende en leuke dag geworden. 

  
Moodborden maken Thee maken en eierkoeken versieren 

 

 
 

Krokodil maken Appelflappen maken 
 



 

  
Tandpasta maken Judo 

 

  

Bruisballen maken Zeepjes maken 
 

 
 

 

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 32,50 euro per leerling 
Wilt u voor 4 november uw bijdrage voor uw kind(eren) overmaken naar de Klaroen?  

 
Bedrag per leerling: € 32,50 
ING-bankrekening: NL37 INGB 0004 7047 27 
t.n.v.: de Klaroen Ouderraad te Tienhoven 
Onder vermelding van: voornaam, achternaam en groep van uw kind(eren).  
 
Heeft u een U-pas?  
Dan wordt de bijdrage voor u vergoed. Stuur een mail naar Gwen Caviet, dan kan ik 
op uw verzoek de bijdrage voor uw kind(eren) declareren.  

 
Alvast bedankt voor uw bijdrage! 

 
 
 
 



 

 

In alle groepen zullen tijdens de Week van de 
Mediawijsheid één of enkele lessen mediawijsheid 
gegeven worden, bijvoorbeeld uit de dit schooljaar 
ingevoerde lessenserie van het Nationaal Mediapaspoort. 

 

 

Tijdens de Week van de Mediawijsheid (8 t/m 15 
november 2019) gaan de groepen 7 en 8 de strijd aan 
met andere groepen 7 en 8 van basisscholen uit 
Nederland om de titel 'Meest mediawijze klas van 
Nederland'.  

Door het spelen van de game bouwen leerlingen 
basiskennis op over mediawijsheid. Hoe ga je mediawijs 
om met WhatsApp, privacy en nepnieuws? Leerlingen 
gaan samen in de klas én thuis het avontuur aan en 
bundelen hun mediawijze krachten om MediaMissies te 
volbrengen.  

 
 
 
 

Herinnering <<  >> VANAVOND  

Ook blijkt onder ouders interesse te zijn voor informatie en handvatten over mediagebruik bij 
kinderen in leeftijd 8-12 jaar. Daarom hebben we  Naf Hershler, specialist mediagebruik bij 

kinderen, uitgenodigd op de ouderavond op de Klaroen Tienhoven. Komt u ook? 
 

Donderdag 7 november op KLAROEN  
Tijd: 19.45 uur inloop met koffie en thee - Start: 20.00 uur -Einde: 21.15 uur 

 
Vraagt u zich ook af: 

-Hoeveel schermtijd 'normaal' is voor een kind tussen de 8 en 12 jaar? 
-Hoeveel schermtijd nadelige gevolgen heeft voor kinderen? 

-Hoe je schermtijd kunt beperken zonder ruzie te maken. 
-Hoeveel 'privacy' u uw kind moet gunnen met zijn telefoon? 

-Wat de risico's van media gebruik zijn? 



 

 

Op de Klaroen werken we met de Parro app op de mobiele telefoons. Alle 
ouders van de Klaroen hebben de app intussen gedownload. De meeste 
ouders kunnen er inmiddels goed mee overweg. Heeft u nog vragen? 
Meer info vindt u op  
https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/ouders 

                                En u kunt natuurlijk altijd hulp vragen aan de leerkracht van uw kind. 

 

LET OP: vanaf 11 november 19.00u worden de 10 minutengesprekken via PARRO door uzelf 
ingepland. Wees er tijdig bij. 

 

6 NOVEMBER: 
STAKENDE 
KLAROENLERAREN 
IN DEN HAAG 
De stakende leraren van de 
Klaroen zijn gisteren afgereisd 
naar Den Haag om o.a. met 
Lodewijk Asscher te praten over 
de problemen in het onderwijs. 
 Lodewijk Asscher beloofde aan 
juf Wilma van De Klaroen 
Maarssen zijn best te doen voor 
de leraren in het primair 
onderwijs. 

 

 
 
Foto's van fotografe Marjolijn de Graaf  

 

WIJ ZIJN GEEN TOPRIORITEIT 
 
Tegelijkertijd maakte locatie Tienhoven 
met leraren, kinderen en ouders een 
statement in de struintuin.   
 
Onze actie is op de foto vastgelegd en 
opgestuurd naar de kranten.   
 
De kinderen hadden een leuke en 
modderige ochtend. Kijk maar op deze 
link: 
 
https://myalbum.com/album/kPiYgrYCQtfp

https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/ouders
https://myalbum.com/album/kPiYgrYCQtfp


 

 
 
Week 45 ■  – 04/11 - 8/11 

Zorg voor mij 
Genesis 21: 1-21, 22: 1-19 en 23: 1-20 

Hagar wordt met haar zoon Ismaël de 

woestijn in gestuurd. Abraham wordt met 

zijn zoon Isaak de berg op gestuurd, waar 

hij hem moet offeren. Wie zorgt nog voor 

kinderen, als hun ouders dat niet kunnen? 

Wie zorgt voor ouders, als ze niet weten 

hoe het verder moet? 
 

Week 46      11/11 – 15/11  

Wat is het waard? 

Genesis 24: 1-67 en 25: 19-34 
De knecht van Abraham moet een vrouw zoeken voor Isaak. Hij vindt Rebekka ver weg, en zij laat 
alles achter om haar nieuwe leven te beginnen. Later wordt Rebekka moeder van twee jongens, die 
ook twee volken zijn. Esau verkoopt zijn rechten voor een kop soep. 
 

 

Week 47 ■ 18/11- 22/11 

Ben jij het echt? 

Genesis 27: 1-40, 28: 10-22 en 29: 1-14 

Verkleed als zijn broer gaat Jakob naar vader Isaak om de zegen in ontvangst te nemen. Nu is hij 
gezegend, maar hij moet wel vluchten. In de woestijn ontdekt hij dat God bij hem is. Hij komt uit bij 
Laban, een broer van zijn moeder. 

 

Week 48 ■ 25/11- 29/11 

Verrassing 

Genesis 29: 15-30, 30: 25-43 en 33: 1-20 

Jakob denkt dat Rachel zijn bruid is, maar de volgende ochtend blijkt dat hij met Lea getrouwd is. Als hij 

ouder is, gaat hij zijn broer Esau tegemoet. Een groot geschenk gaat voor hem uit. 

 

 

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


 

 
Download hier de nieuwsbrief voor ouders over de Vreedzame school BLOK 3           
  

WE HEBBEN OOR VOOR ELKAAR 
 
DOWNLOAD Kletskaarten.  Klik op de groep van uw kind hieronder: 
 

 GROEP 1/2   

 GROEP 3   

 GROEP 4 

 GROEP 5     

 GROEP 6 
 

  

 
                                     advertentie 

Bij Relax Kids doorlopen de kinderen op 
speelse wijze de 7 stappen die Marneta 
Viegas (UK) ontwikkelt heeft om een kind tot 
rust te laten komen. 
Het is tevens een kennismaking met yoga, 
meditatie, massage en visualisatie. Elke 
bijeenkomst kent een ander thema. 
 
Vanaf maandag 25 november a.s. is er weer 
Relax Kids in de gymzaal. Elke maandag van 
15.15  tot 16.00 uur. Voor de groepen 4, 5 en 
6. Iedereen is van harte welkom! 
 
De 7 stappen zijn Beweging, Spel, Rekken&Strekken, Voelen, Ademhaling, Geloof in jezelf 
en tot slot Ontspanning. In Engeland waar deze methode is ontwikkeld, heeft  Relax Kids 
verbluffend resultaat laten zien. 
Kinderen die deze lessen volgen, kunnen zich beter concentreren, beter slapen én (zichzelf) 
ontspannen. Meer informatie kunt u vinden op www.relaxkidsnederland.nl 
  
Relax Kids wordt begeleid door kinder- en 
jongerencoach Caes Roodenburg www.caescoacht.nl. De bijdrage per bijeenkomst is € 7. 
Deelname is op basis van inloop. Neem gerust een vriend of gezinslid mee. Het maximum 
aantal deelnemers is 12. Matjes en plaids worden door ons geregeld.  

 

 

http://klaroen.com/images/_documenten/nieuwsbrief_ouders_blok_3.pdf
http://klaroen.com/images/_documenten/groep_1_2_-_kletskaart_blok_3_-_we_hebben_oor_voor_elkaar.pdf
http://klaroen.com/images/_documenten/groep_3-4_-_kletskaart_blok_3_-_we_hebben_oor_voor_elkaar.pdf
http://klaroen.com/images/_documenten/groep_4_-_kletskaart_blok_3_-_we_hebben_oor_voor_elkaar.pdf
http://klaroen.com/images/_documenten/groep_4_-_kletskaart_blok_3_-_we_hebben_oor_voor_elkaar.pdf
http://klaroen.com/images/_documenten/groep_5-6_-_kletskaart_blok_3_-_we_hebben_oor_voor_elkaar.pdf
http://klaroen.com/images/_documenten/groep_6_-_kletskaart_blok_3_-_we_hebben_oor_voor_elkaar.pdf
http://klaroen.com/images/_documenten/groep_6_-_kletskaart_blok_3_-_we_hebben_oor_voor_elkaar.pdf
http://www.relaxkidsnederland.nl/
http://www.caescoacht.nl/


 

 

 
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. 

 
 

 
 

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

http://klaroentienhoven.tsopro.nl/
mailto:tso.klaroentienhoven@eigen-en-wijzer.nl
https://klaroen.com/images/_documenten/schoolgids_De_Klaroen_19-20.pdf
https://klaroen.com/images/_documenten/Bijlage_schoolgids_19-20.pdf

