
 

 

 

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 NOVEMBER/DECEMBER 2019 
• 7 november goede doelen presentatie voor leerlingen ”lampjes voor Okpuala (Nigeria)” Zie pagina 3. 
• 7 november ouderavond Mediawijsheid locatie Tienhoven (20.00u aanvang) 
• 8 november t/m 15 november start week van de mediawijsheid (zie artikel hieronder) 
• 10 november gezin school kerk viering (10.00u in de kerk Open Hof Maarssen, zie info verderop in de Update) 
• 11 november Goede Doelen weken Klaroen Maarssen ”lampjes voor Okpuala (Nigeria)” Meer info in deze Update 

volgt later nog via de e-mail 
• 11 november 17.00u inplannen 10m gesprekken (let op Parro bericht) 
• 18 november lootjes trekken voor 5 december groepen 5 /m 8 (t.w.v. € 5,-) 
• 21 november 14.00u Fancy Fair (in en rond de school ; zie artikel Goede doelen De Klaroen in de Update) 
ALLEEN VIA PARRO APP IN TE PLANNEN 10 minuten gesprekken (zie verderop in de Update informatie over Parro) 
• 21 november 10m gesprekken groepen 1 t/m 7 (plus enkele afwijkende data/tijden) 
• 26 november 10m gesprekken groepen 1 t/m 7 (plus enkele afwijkende data/tijden) 
• 5 december Sinterklaasviering 
• 5 december middag alle groepen vrij 
• 5 december nieuwe Update  
• 16 en 17 december Voortgezet Onderwijs advies gesprekken groep 8 
• 18 december Kerstviering 
• 18 december 11.00-12.00u Maarssen on Ice groepen 7a, 7b, 8 (schaatsen) 
• 19 december 14.00-15.00u Maarssen on Ice groepen 5a en 5b (schaatsen) 
• 20 december 11.00-12.00u Maarssen on Ice groepen 6a en 6b (schaatsen) 
• 21 december Kerstvakantie 

 

 
ONDERWIJSVERBETERINGEN OP DE KLAROEN  
 

Week van de Mediawijsheid 2019: AAN of UIT?  

In een wereld vol media moeten we constant keuzes maken. Nog even je appjes checken of ga je 
vroeg slapen? Laat je je kind alleen op de tablet of lees je samen een boekje? De Week van de 
Mediawijsheid 2019 (8 t/m 15 november) heeft daarom als thema: ‘Aan of uit?’ Slim aanstaan 
verrijkt je leven. Online leer je over nieuwe dingen of vind je je nieuwe droombaan. Je blijft in 
contact, door het delen van foto’s óf het plannen van je reis. Maar zodra je te veel tijd besteedt 
aan appen, scrollen en liken, merk je dat je lichaam protesteert. Of dat de smartphone meer 
aandacht krijgt dan het eten met je familie. Daarnaast gaan technologische ontwikkelingen 
razendsnel, wat voor sommige mensen lastig of beangstigend kan zijn. Daarom is het steeds 
belangrijker dat we nadenken over hoe we media inzetten. Hoe helpen apps, chats en digitale 
tools ons in het leven?  
En wanneer zit technologie ons juist in de weg? Tijdens de Week van de Mediawijsheid stellen  
we daarom de vraag: wanneer kies jij om aan of uit te staan?  
 

(bron: www.weekvandemediawijsheid.nl) 
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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.  

 
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. 

 

 

Herinnering <<OUDERAVOND MEDIAWIJSHEID >>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 LOCATIE TIENHOVEN 
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? 
aanmelden via  wverkerk@vechtstreekenvenen.nl . 
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INFORMATIE GOEDE DOELEN WEKEN (  11 nov. t/m 21 nov.  ) 
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INFORMATIE GEZIN SCHOOL KERK (GSK) 10 NOVEMBER 
 

  
 

Eind goed? Al goed?! 

 

Wat: Kerkdienst voor kinderen 

Door: Basisschool het Kompas en basisschool de Klaroen 

Wanneer: Zondag 10 november om 10:00 uur 

Waar: Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen 

 

Er is oppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar. 
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De VREEDZAME SCHOOL OUDER-INFORMATIE 
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 
 
 

BEDANKT VOOR DE BRUNA BONNEN…. 
 
 
De bonnen zijn ingeleverd en we hebben 
toch een bedrag van 59,24 waarvoor we 
nieuwe boeken kunnen kopen. Echt leuk hoe 
veel er toch nog door de kinderen opgehaald 
is. Kunnen jullie deze dank doorgeven? 
 
De biebmoeders van de Klaroen 
 

 
 
 

KLAROEN THEMADAGEN….. zet in uw agenda AUB 
 

Dit schooljaar zullen alle groepen 2 tot 3x een themadag aangeboden krijgen, dat zijn zogenaamde KEK dagen of 
LUKIDA dagen. 
 
KEK informatie       :    https://www.kantenklaarprogramma.nl/programmaoverzicht 
LUKIDA informatie:   https://lukida.nl/onze-visie-op-creatief-onderwijs/ 
 
Dat zijn dagen die in het teken van een bepaald thema staan, zoals bijvoorbeeld: Italia en la Fenice (groepen 4a, 
4b, 6a en 8), Sprookjesreis (groepen 1/2) en Beat the news (groepen 3, 5, 6b en 7). 
De leraar van de groep is die dag wel aanwezig op de Klaroen, maar is dan bezig met andere werkzaamheden en 
schooltaken. 
 
Deze organisaties redden ons ook weleens als we bij ziekte van een leraar bijvoorbeeld geen leraar meer kunnen 
vinden, zij organiseren dan ook een themadag voor een bepaalde groep van een zieke leraar.  
 
Op de volgende pagina staat de planning. U krijgt geen email of andere mailing over deze dagen, dus misschien 
handig om dit nu alvast in uw agenda over te nemen. 
(Uiteraard worden themadagen bij ziekte wel nog gecommuniceerd via de mail) 
 

 

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
https://www.kantenklaarprogramma.nl/programmaoverzicht
https://lukida.nl/onze-visie-op-creatief-onderwijs/
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KEK THEMA DAG PLANNING: 
Sprookjesreis 

Groep 1/2a: 06-2-2020 
Groep 1/2b: 28-01-2020 
Groep 1/2c: 30-01-2020 

Italia en la Fenice 
Groep 4a: 07-11-2019 
Groep 4b: 20-02-2020 
Groep 6a: 24-01-2020 
Groep 8a: 16-12-2019 

Beat the news 
Groep 3a: 04-02-2020 
Groep 5a: 20-01-2020 
Groep 5b: 07-02-2020 
Groep 6b; 10-01-2020 
Groep 7a: 06-02-2020 
Groep 7b: 03-02-2020 

 

 
 

LUKIDA THEMA DAG PLANNING: 
Thema’s nog nader in te plannen. 

groep Datum 1 Datum 2 

groep 1/2a 23-06-2020 07 07 2020 (onder  voorbehoud) 

groep 1/2b 23 06 2020 
 

groep 1/2c 18-06 2020 9 07 2020 

groep 3a 07-04-2020 16-06-2020 

groep 4a 30 -01-2020 23 06-2020 

groep 4b 27-01-2020 22-06-2020 

groep 5a 30-1-2020 2-7-2020 

groep 5b 13-03-2020 nog 2 dagen in te plannen 

groep 6a 19-11-2019 21-4-2020 

groep 6b 29-5-2020 03-07-2020 

groep 7a 18-6-2020 7-7-2020 (onder voorbehoud) 

groep 7b 13-2-2020 26-6-2020 

groep 8a 28-01-2020 nog 1 dag in te plannen 
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RABOBANK SCHENKT CHEQUE van     10.000 euro  
VOOR PLEIN KLAROEN 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SNAPPET = AVG PROOF 
Enkele ouders vroegen tijdens de informatieavonden naar de 
privacy van het gebruik met Snappet. 
 
De softwareontwikkelaar heeft alles keurig AVG proof gemaakt. 
zie meer info over AVG en Snappet op deze website: 

 
https://nl.snappet.org/privacy/ 

 
 

 

  

https://nl.snappet.org/privacy/
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LEERLINGENRAAD 2019-2020 
Samen met de leerlingenraad bespreken we allerlei onderwerpen. We starten altijd 
een vergadering met het inventariseren van agendapunten (die natuurlijk vooral ook 
uit de klassen komen en meegenomen worden naar de vergaderingen door de leden 
van de leerlingenraad) en na het bespreken van die punten, sluiten we af met de 
rondvraag. Meester Wim is de voorzitter en maakt een verslag van de bespreking 
voor de andere meesters en juffen. De leerlingen van de leerlingenraad vertellen na 
afloop ook in de klas waar ze het over hebben gehad. 
  

Leden van de leerlingenraad 2019-2020: 
Groep 3a Finn 
Groep 4a Sarah 
Groep 4b Sam 

Groep 5a Steven 
Groep 5b Zayd 
Groep 6a Isa 

Groep 6b Jelle 
Groep 7a Puck 
Groep 7b Noor 

Groep 8 Mees  
Meester Wim  

 
De leerlingenraad vergadert 1x per maand 

 
Deze keer stelt Puck zich voor: 
 
Wat doen wij? 
Hoi ik ben Puck, ik ben 10 jaar oud en ik hou van 
wielrennen en schaatsen.  
Dit jaar zit ik in de leerlingenraad van groep 7a. Tijdens de 
leerlingenraad vertelde meester Wim dat de school een 
cheque van 10.000 euro heeft gekregen voor leukere 
speelpleinen. De school doet daar 5.000 euro bij. Iedereen 
kan briefjes in de ideeën-doos in de klassen doen voor 
dingen die leuk zijn op de schoolpleinen. Misschien staat 
jouw idee straks op één van de schoolpleinen. Ik hoop dat 
het een cool schoolplein wordt.  
 
Groetjes,  
Puck 

 

 
  



 

[9] 

 

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 46 t/m 48 (11 t/m 29 november): Geheimhouden 
Inhoud: Geheimen en geheimpjes. Verborgen houden of onthullen. Privacy en ontdekken wie iemand is. 
Bijbel: Jozef (Genesis 37 t/m 47). 
 
Week 49 t/m 51 (2 t/m 20 december): Geloven 
Inhoud: Geloven, zeker weten en twijfelen. Geloven in mensen, geloven in God, geloven in vrede. 
Bijbel: De geboorte van Jezus (Lucas 1 en 2). 
 
 
 

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
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PARRO APP NOG NIET DOOR ALLE OUDERS IN GEBRUIK…… 
HERINNERING: Op de Klaroen werken we met de Parro app op de mobiele telefoons. 
Bijna alle 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.  

 
Downloadt u de app ook? 

 

LET OP: vanaf 11 november 17.00u worden de 10 minutengesprekken via PARRO door 
uzelf ingepland. Wees er tijdig bij. 

 

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! 
 

 

 
  

Tjeerd 
Eef 

28-10-2019 
1-11-2019 

6a 
1c  

Mercy 26-11-2019 1c  

Alican  27-11-2019 1a  

Samuel 29-11-2019 1a  

Milou  29-12-2019 1a  

Daan 1-1-2020 1b  

Felien 9-1-2020 1c  

Mila 11-1-2020 1b  

Dax 25-1-2020 1b  

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
https://www.facebook.com/pages/CBS-de-Klaroen-MaarssenTienhoven/589704931157422
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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 
 
12 november meester Martijn (conciërge) 
15 november meester Wim (directeur) 
29 november juf Hanneke (groep 3) 
29 november juf Marianne (verlof) 
8 december juf Els (groep 4) 
 
 

 

VERJAARDAGEN LEERLINGEN  NOVEMBER/DECEMBER 2019 

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 

December 

 
3 Evy  8a 

3 Shanna  6a 

3 Juliëtte  7a 

3 Isa  6a 

5 Bram  6a 

8 Youssra  3a 

8 Terence  6b 

9 Jurre  2c 

13 Farah  8a 

13 Bandi  7b 

17 Hailey  3a 

17 Twann  2c 

17 Thijs  4a 

22 Jurre  5b 

23 Florine  8a 

23 Jemely  2b 

23 Elora  2a 

24 Pieter 3a 

24 Mirthe  7b 

27 Auke  4a 

30 Luuk 6b 

31 Mees  2c 

31 Steven  6b 

  

http://www.schoolmelk.nl/
http://www.campinaopschoolmelk.nl
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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….. 
 
Mijn naam is Cindy Cornelisse, ben 18 jaar en woon in Maarssen. Ik zit momenteel in 
het tweede leerjaar van mijn opleiding tot onderwijsassistent. Dit schooljaar loop ik 
stage op de donderdag en vrijdag in groep 5B bij juf Inge. In mijn vrije tijd speel ik 
hockey en vind ik het leuk om taarten te bakken. Heb er veel zin in om dit jaar op De 
Klaroen stage te lopen. Heb je vragen of ben je nieuwsgierig kom dan gezellig langs! 
 

 
 

 


