
 

 

 

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 DECEMBER 2019/JANUARI 2020 
• 5 december Sinterklaasviering 
• 5 december middag alle groepen vrij 
• 16 en 17 december Voortgezet Onderwijs advies gesprekken groep 8 
• 18 december Kerstviering en Kerstdiner op school voor alle leerlingen (zie verderop) 
• 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 
• 6 januari eerste schooldag 2020 
• 8 januari hoofdluiscontrole 
• 9 januari nieuwe Update 
• 13 januari (S)Cool on wheels groepen 7a en 7b (meer info klik hier) 
• 14 januari leerlingenraad 
• 21 januari studiemiddag (alle groepen vrij) 

 
 

5 DECEMBER…..LAATSTE MEDEDELINGEN 
Alle kinderen en ouders worden morgen uiterlijk om 08.30 uur op het 
schoolplein verwacht, waar wij de Sint en zijn Pieten zullen 
verwelkomen. Het is belangrijk dat de kinderen in het vak van hun eigen 
groep gaan staan. Wij willen u als ouder(s) vragen om bij het klimrek aan de zijkant te gaan staan. Zo kunnen alle 
kinderen Sinterklaas aan zien komen. 
Na het ontvangst op het plein gaan de kinderen zonder ouders met hun leerkracht mee naar de klas, waar wij het 
Sinterklaasfeest met elkaar gaan vieren. De kinderen hebben school tot 12.00 uur. In de middag zijn alle groepen 
vrij. 
De kinderen van groep 5 t/m groep 8 hebben lootjes getrokken. De surprises met gedicht kunnen morgenochtend 
tussen 8.10 en 8.25 uur naar de klas gebracht worden. 
De kinderen hoeven op 5 december geen eten en drinken mee te nemen, de ouderraad zorgt voor iets te eten en 
te drinken.  

 

 
ONDERWIJSVERBETERINGEN OP DE KLAROEN  
 

 
OUDERAVOND MEDIAWIJSHEID  

 
Begin november hebben we een ouderavond gehad over Mediagebruik met onder andere antwoord op de 
onderstaande vragen. Er bestaat geen absolute waarheid, maar mediaspecialist  Naf Hershler heeft onze handige 
richtlijnen gegeven. Op de volgende pagina een kort verslag. 
 
 
 
 
 

 

mailto:info.klaroenmaarssen@vechtstreekenvenen
https://www.fondsgehandicaptensport.nl/activiteiten/scool-on-wheels/
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Hoeveel schermtijd is 'normaal' voor een kind tussen de 8 en 12 jaar?  
Richtlijn: Kinderen van 7 jaar 1 uur.  Bij 10 jaar 2 uur en 12 jaar 3 uur. 
Hoe kun je schermtijd beperken? 
Duidelijkheid scheppen werkt. Een afspraak maken over de hoeveelheid tijd 
per dag. Wekker met aflopende tijd instellen en in het zicht van het kind 
plaatsen.   
Hoeveel 'privacy' moet u uw kind gunnen met zijn telefoon/device? 
Kijk regelmatig in de telefoon/device van uw kind. Het liefst in overleg, maar 

als uw kind het niet wil, dan is het advies: toch doen. Zo kunt u uw kind coachen als er iets onwenselijks gebeurt.  
Wat zijn de risico's van media gebruik? 
Telefoongebruik of mediagebruik is verslavend. Het constant gebruiken van een smartphone is niet alleen 
verleidelijk voor uw kind, 80 % van de volwassenen vindt het moeilijk om zijn mobiel te laten liggen. Ook hier 
geldt: jong geleerd, oud gedaan. Het is belangrijk dat uw kind NU leert de prikkels te weerstaan. Stel daarom aan 
mediagebruik grenzen, en geef het goede voorbeeld, net als in het dagelijks leven. 
 
Een greep uit wat er verder gezegd is tijdens de ouderavond:  

 Met de verleiding omgaan, dat is de opvoedtaak. Discipline is goed aan te leren in de jonge jaren. U helpt 
uw kind door grenzen te stellen en te bewaken. Voor nu en later (ook al voelt je kind dat niet zo). 

 Het beste is om samen te bespreken wat redelijke afspraken zijn waar het kind zich aan kan houden. Een 
kind zal daarna vaak testen of de grens wat opgeschoven kan worden. Dit is normaal gedrag, kinderen 
verkennen nu eenmaal graag. “Ligt de grens vandaag nog steeds daar? “.  Trap er niet in, hou een kind 
aan de geldende afspraak en ga niet schuiven. Bewaak de grens. Dan laat u betrouwbaarheid zien.  

 Zorg dat de mobiel/device van uw kind ‘s nachts niet in haar/zijn kamer ligt. Koop een wekker voor naast 
het bed. Laadt alle elektronisch devices elke nacht op in de woonkamer. De verleiding of het licht van het 
device zal uw kind langer uit zijn slaap houden dan wenselijk is. 

 Zorg dat uw kind geen volger wordt. Als er iets gebeurt wat niet pluis is: laat je kind degene in de 
groepsapp zijn die zegt: ‘Dit is niet ok’. 

 Sexting: Je kind regelmatig vertellen dat het geen blote foto’s stuurt. Ook niet naar haar/zijn beste 
vriend(in). Eén keer zeggen is niet genoeg. Het enige juiste wat je kunt doen met een seksueel getinte 
foto die iemand (rond)stuurt is deleten. Niet meedoen met rondsturen, dat is strafbaar.  

 
Ook al bent u niet geïnteresseerd in (kinder)media, toon interesse voor wat uw kind doet op internet/mobiel. Het 
maakt verschil of een kind met mindcraft zelf een huis bouwt of dat hij/zij een youtuber volgt die bijvoorbeeld 
sluikreclame maakt.  
Bijsturen kan ook al helpen. Als u weet wat uw kind doet, als u in gesprek bent, dan kunt u hem/haar 
aanmoedigen een verstandige keuze te maken in welke media het kind gebruikt. 
 
Kletskaarten, KLIK HIER en u krijgt ideeën en inspiratievragen. 

 
UIT…….GROEP 1/2A 
Pepernoten bakken, werk voor lieve piet. Want de Sint die bakt er niks van, recepten 
kent -ie niet. Maar wij kunnen helpen, echte koks zijn wij. Wat zullen we maken? 
Verzin er nog wat bij!' 

 
Al zingend heeft groep 1-2a op donderdag 21 november heerlijke pepernoten 
gebakken. De kinderen leken wel echte pieten. Het recept lezen, goed afmeten 
hoeveel water erbij moet, het deeg kneden ('zwaar werk, juf!'), pepernoten rollen en 
plat maken, de pepernoten naar de oven brengen én inpakken; we hebben het 
allemaal gedaan. Alle pepernoten zijn verkocht voor het goede doel! Nou ja, 
allemaal.... we hebben er natuurlijk wel zelf eentje geproefd! 

https://klaroen.com/images/_documenten/Kletskaarten_veilig_internet-min.pdf
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KERSTVIERING EN KERSTDINER  
 
De kerstviering vindt dit jaar plaats op school en wel op woensdag 18 
december. Deze keer zonder ouders maar wel met hulp van ouders. 
Bij elke klas komt een lijst te hangen met daarop de ingrediënten voor 
een (h)eerlijk kerstdiner. 
Samen met de kinderen bespreken we wat er nodig is en aan de 
ouders om zich in te schrijven voor één van die onderdelen van het 
kerstdiner. Hiermee voorkomen we dat we omkomen in de 
gehakballetjes , saucijzenbroodjes etc.  
Mogen we weer op uw hulp rekenen? 

 
Het programma van woensdag 18 december: 
Kerstviering  Bovenbouw van 09:00 -09:30 uur 
                        Onderbouw van 11:00-11:30 uur 
Kerstdiner van 17:00 – 18:00 uur in de klassen. 
 
Terwijl de kinderen zich vermaken aan het Kerstdiner kunnen de ouders zich op het plein, onder het 
genot van een hapje en drankje, vermaken. 

 
MAARSSEN ON ICE….GROEP 5 T/M 8 

 
Net als voorgaande jaren doet de Klaroen ook weer mee aan schaatsen 
op de MAARSSEN ON ICE ijsbaan. 
U kunt op de website van de ijsbaan allerlei informatie vinden. 
 
De leerlingen lopen met hun meester of juf naar de IJsbaan. 
We kunnen wel wat ondersteuning gebruiken bij het lopen naar de 

ijsbaan er terug (eventueel kunt u ook gezellig meedoen met schaatsen).  
Geeft u zich daarvoor op bij de eigen juf of meester. 
Even komen kijken mag natuurlijk ook altijd. 
 

 De leerlingen krijgen instructies van de ijsmeester; 

 Nadat de voorgaande groep de geleende schaatsen heeft ingeleverd kunnen de kinderen schaatsen ophalen en 
gaan schaatsen;   

 Na ±55 minuten worden de leerlingen verzocht om de schaatsen weer in te leveren voor de volgende groep;  

 Natuurlijk is het toegestaan dat de kinderen met eigen hockey- of kunstschaatsen komen schaatsen, graag zelfs 
maar mogen pas worden aangetrokken nadat de ijsmeester zijn instructies aan de leerlingen heeft gegeven;  

 Voor de veiligheid van iedereen zijn Noren verboden op de ijsbaan en is het dragen van handschoenen 
verplicht. 
 
Meer informatie over Maarssen on Ice: http://www.maarssenonice.nl 
Ouderhulp is van harte welkom (ook bij het lopen naar de ijsbaan). 
 
U kunt u opgeven bij de eigen leerkracht. 

De datum en tijd van de groep van uw kind kunt u vinden op: 

http://www.maarssenonice.nl/planning.html 
 

http://www.maarssenonice.nl/planning.html
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ONZE LEERLINGMEDIATOREN 
De Vreedzame School zet leerlingen in om als mediator op te treden. Deze leerlingen komen uit groep 7 en 8 en 
zijn gekozen door de klas. Zij lopen wekelijks tijdens de pauze pleinwacht om te helpen om conflicten tussen 
leerlingen op te lossen. Dit doen ze aan de hand van een stappenplan. Afgelopen weken hebben een aantal 
kinderen uit de groepen 7 en 8 een mediatoren training gehad. Tijdens de weekopening hebben zij zich 
voorgesteld aan de school en hun diploma in ontvangst genomen. Zij stellen zich even voor .. 
 

Ik ben Mila en 
ik ben 10 jaar. 
Ik zit in groep 
7a. Dit jaar ben 
ik mediator. Ik 
vind het leuk 
en leerzaam 
om conflicten 
op te lossen.  

 

Else (groep 
7):Ik wilde 
mediator 
worden omdat 
ik graag 
kinderen wil 
helpen en ze 
een goed 
gevoel wil 

geven. Ook omdat het een fijn 
gevoel is als mensen met jouw 
hulp een conflict hebben 
opgelost. 
Ik denk dat ik ben gekozen voor 
mediator omdat ik behulpzaam 
ben en goed ben om een 
probleem op te lossen.  

Jurre (groep 7): 
Ik wilde mediator 
worden om dat je 
eigenlijk helpt bij 
het oplossen van 
het conflict. En 
dat de kinderen 
zich fijn voelen. 
Ik denk dat ik ben 
gekozen als 

mediator omdat ik altijd rustig kan 
blijven en ik ben altijd onpartijdig. En 
ik hou niet van conflicten dus ik wil 
het altijd oplossen. 
 

Ik ben Anwar 
en ik zit in 
groep 7a. Ik 
ben 10 jaar 
oud. Toen er 
werd gevraagd 
wie er 
mediatoren 
wilde worden 

heb ik mij opgegeven. Het leek 
mij erg leuk.  
Ik vind het leuk om mensen te 
helpen. Ik ben nu samen met Mila 
elke vrijdag mediator op het 
schoolplein. :) Groetjes, Anwar 
 

Hoi ik ben 
Dewi en ik zit 
in groep 8. Ik 
ben mediator, 
omdat ik graag 
kinderen help 
en ik hoop dat 
ik dat goed 
doe! 

 

Ik ben Sara. Ik zit 
in groep 8 en wil 
met mediator 
bereiken dat ik 
kinderen kan 
helpen en blij 
maken! 
 

Ik ben Mees, 
ik zit in groep 
8. Ik wil graag 
kinderen 
helpen en 
ervoor zorgen 
dat ze niet met 
een rot gevoel 
zitten! 

 

Ik ben Sylvian. 
Ik zit in groep 
8. Ik wil graag 
kinderen 
helpen, zodat 
ze weer samen 
kunnen spelen! 
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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 zich voor: Finn uit groep 3 
Ik zit in groep 3 bij juf Eveline en ben 6 jaar oud. Ik woon niet zo dicht bij school en de weg is 
afgesloten bij mijn huis.  Mijn hobby’s zijn lekker buiten spelen en Ipad kijken en ik heb een 
nieuwe kamer gekregen. 
Tijdens de leerlingenraad voeren we gesprekjes, over dingen die niet zo goed zijn voor de 
school. Gaan we samen kijken of we er iets aan kunnen doen of kunnen oplossen. We 
hebben het over goede doelen gehad. We hopen dat er geen kinderen meer eieren op de 
ruiten van de school gooien, dat krijgen we er heel moeilijk vanaf. We mogen foto’s maken 
van leuke speeltoestellen, dan kunnen we kijken of we dat op ons schoolplein kunnen zetten. 
We hopen dat het toilet in de gymzaal gemaakt kan worden, ik heb zelf de stekker van het 

toilet er weer ingedaan en toen deed –ie het weer. We hebben met de meesters en juffen overlegd dat we niet 
meer gaan rennen en schreeuwen in de gangen, dat is dan zo’n kabaal. Ik vind de leerlingenraad leuk en gezellig. 
Ik vind het ook heel interessant. 

 

 
  

De VREEDZAME SCHOOL OUDERINFORMATIE 
 
Download hier de nieuwsbrief voor ouders over de Vreedzame school BLOK 4           
 

 WE HEBBEN HART VOOR ELKAAR 
 

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

 GROEP 1/2   

 GROEP 3   

 GROEP 4 

 GROEP 5     

 GROEP 6 

 

  

http://klaroen.com/images/_documenten/nieuwsbrief_ouders_blok_4.pdf
http://klaroen.com/images/_documenten/nieuwsbrief_ouders_blok_4.pdf
http://klaroen.com/images/_documenten/groep_1_2_-_kletskaart_blok_4_-_we_hebben_hart_voor_elkaar.pdf
http://klaroen.com/images/_documenten/groep_3_-_kletskaart_blok_4_-_we_hebben_hart_voor_elkaar.pdf
http://klaroen.com/images/_documenten/groep_4_-_kletskaart_blok_4_-_we_hebben_hart_voor_elkaar.pdf
http://klaroen.com/images/_documenten/groep_4_-_kletskaart_blok_4_-_we_hebben_hart_voor_elkaar.pdf
http://klaroen.com/images/_documenten/groep_5_-_kletskaart_blok_4_-_we_hebben_hart_voor_elkaar.pdf
http://klaroen.com/images/_documenten/groep_6_-_kletskaart_blok_4_-_we_hebben_hart_voor_elkaar.pdf
http://klaroen.com/images/_documenten/groep_6_-_kletskaart_blok_4_-_we_hebben_hart_voor_elkaar.pdf
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OPBRENGST KINDERPOSTZEGELS GROEP 7A EN 7B 

 

 
 
 

OPBRENGST GOEDE DOELEN ACTIE THE RAY OF LIGHT 
 

De leerlingen van de Klaroen hebben hun uiterste best gedaan om zoveel mogelijk geld 
in te zamelen in twee weken tijd. 
 
De fancy fair was een fantastische afsluiting van dit project. 
 

Hieronder leest u wat al die acties aan geld heeft opgebracht: 

 De collecte van de GSK dienst van zondag 10 november: € 516 euro (is inmiddels overgemaakt) 

 Het rad van fortuin (tijdens de Fancy Fair) € 350,95 euro 

 Het schminken (met dank aan de moeder van Elora) “Suzy’s Rainbow Dreams) € 60,20 

 De BSO heeft € 90,00 euro bijelkaar gebracht 

 Alle activiteiten in de klaslokalen samen met eigen initiatieven van leerlingen: € 1159,08 
 

Totale opbrengst € 2176,23  
Zoals u weet kost de vervanging van een kerosine lampje voor een lamp op zonne-energie 
10 euro per lampje. 
We hebben dus 216 kinderen in Nigeria blij gemaakt met een lamp en gezonde verlichting. 
 
Dank aan alle leerlingen en geldschenkers!! 
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Speciale dank aan de ouderraad en sponsors. Zij zorgden voor de mooie prijzen tijdens het Rad van Fortuin.   

 Danslessen van dansschool Spotlight op de Kaatsbaan.  

 Bonnen van Bisonbowling/ glow in the dark midgelgolf.   

 Slijter Plesmanlaan van Schaik tas met verrassing. 

 Tegoedbonnen van Kitty's hair & Beauty. 

 Cadeautjes van NatasFashion.  

 Schminken door Suzy’s Rainbow Dreams 
 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartelijk dank,  

Namens Stichting The Ray of Light en team De Klaroen 

https://therayoflightfoundation.org/ 
 

 

GELE HESJES NU OOK OP DE KLAROEN….. 
Mede dankzij een bijdrage van de Ouderraad rijden de leerlingen van de groepen 7 en 8 nog veiliger naar de 
gymzaal. 

  

https://therayoflightfoundation.org/
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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 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). 
 
Week 2 t/m 4 (6 t/m 24 januari): Gelukwensen 
Inhoud: Gelukwensen, geluk en ongeluk. De maakbaarheid van geluk en een gelukkige wereld. 
Bijbel: De Bergrede (Matteüs 5); De beste plek naast Jezus (Matteüs 20, 20-23); De bruiloft (Lucas 14, 15-22) Genezing van de 
zoon van de weduwe (Lucas 7, 11-17); De bloemen in het veld (Matteüs 6, 25-34). 
 
 

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
mailto:16vnbk@gmail.com
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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 

 
AANKONDIGING KINDCENTRUM KLAROEN WORKSHOPS 
 
Ook dit schooljaar worden er weer leuke en uitdagende naschoolse activiteiten georganiseerd. Vanaf Januari 
gaan we los met workshops die te maken hebben met Sport, Techniek, Cultuur, Creativiteit.. en meer! Maar jullie 
kunnen ook wat educatieve workshops verwachten zoals 
Engelse Les en de bekende Typecursus. 
Binnenkort meer info over de inschrijvingen! 
  
Met vriendelijke groet, 
Ditmar Woltjes 
Locatiecoördinator Eigen&Wijzer De Klaroen Maarssen 

 
 
SCHOOLSCHAAKTOERNOOI 
 

Op  18 januari 2020 wordt voor de 43e keer het Stichtse 
Vecht  Schoolschaaktoernooi gehouden. 
Het toernooi wordt gehouden van 11:00 - 16:00 uur in het Niftarlake College in 
Maarssenbroek.  
Dit jaarlijkse schoolschaaktoernooi is altijd weer een gezellig en leerzaam 
evenement waar veel kinderen naar uitkijken.  
Een team bestaat uit 4 personen met evt. een reservespeler,  
Een team wordt ingeschreven voor de middenbouw (groep 3,4,5) of bovenbouw 
(groep 6,7,8).   
Er is minstens 1 begeleider  (ouder/verzorger) aanwezig op de speeldag. 
Het inschrijfgeld is € 2,50 per kind (contant te betalen bij Wim Verkerk). 

 
De Klaroen wil net als andere jaren graag weer teams inschrijven: 
 
1. Welke ouder(s) vindt het leuk om dit te organiseren voor de Klaroen en is aanwezig op 18 januari. 
Meerdere ouders is natuurlijk nog beter, dan kan de zaterdag misschien ook gesplitst worden qua begeleiding. 
2. Welke kinderen willen graag meedoen aan dit toernooi?  (mooist als er meteen een team gevormd is). 
Alleen onder voorbehoud dat er een begeleider is zaterdag 18 januari. 
 
INSCHRIJVEN UITERLIJK MORGEN 6 DECEMBER 2019 
 
Graag uw reactie/inschrijving op vraag 1 en 2 mailen naar  info.klaroenmaarssen@vechtstreekenvenen.nl  
  

  

https://www.facebook.com/pages/CBS-de-Klaroen-MaarssenTienhoven/589704931157422
mailto:info.klaroenmaarssen@vechtstreekenvenen.nl
https://www.facebook.com/pages/CBS-de-Klaroen-MaarssenTienhoven/589704931157422
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Nieuwe leerlingen….WELKOM OP DE KLAROEN! 
 

 

Milou  29-12-2019 1a (1) 

Daan 1-1-2020 1b (1) 

Felien 9-1-2020 1c (1) 

Mila 13-1-2020 1b (1) 

Dax 25-1-2020 1b (1) 

Berend  20-2-2020 1a (1) 

 
 

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 
 
8 december juf Els (groep 4) 
10 december juf Sabine (verlof) 
12 januari juf Lotte (groep 7) 
18 januari meester Johan (groep 7) 
19 januari Hafida (schoolschoonmaakster) 
25 januari juf Renske (groep 4) 
 
 
 

 

  

http://www.schoolmelk.nl/
http://www.campinaopschoolmelk.nl
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VERJAARDAGEN LEERLINGEN  DECEMBER 2019/JANUARI 2020 

December 
 

    Groep 

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 

Januari 
 
    Groep 

2 Anaís-Belén  7a 

3 Olivia  2b 

3 Maureen) 6a 

4 Lorena  3a 

4 Jazzebel  1b 

4 Alvarez  8a 

5 Lucia  1a 

7 Cato  2c 

7 Robyn  6a 

8 Alex  7a 

11 Ilkay  8a 

11 Femke  8a 

11 Teije  4a 

13 Dax  5a 

13 Saar  1c 

13 Neel  4a 

13 Esmee  4b 

16 Sarah  4a 

16 Djaro  2a 

18 Zoher  4b 

21 Georgios  5a 

24 Lisa  3a 

25 Valérie 4b 

26 Matteo 2c 

28 Mohamad 3a 

28 Lucas  3a 

29 Mia  4b 

30 Chenoa  6a 

30 Daan  1a 
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STAGIAIRES STELLEN ZICH VOOR  
 
Ik ben Elisabeth. Ik ben 21 jaar en ik studeer Ecologische Pedagogiek aan de Hogeschool 
Utrecht. Ik zit in mijn tweede jaar van de opleiding. Op de Klaroen loop ik stage bij de 
interne begeleiding. Op woensdag ben ik te vinden op de locatie Tienhoven en 
donderdag loop ik rond op de locatie Maarssen. Ik kijk uit naar het komende jaar!  

 

 
 

Sommige van jullie zullen mij vast al rond hebben zien lopen in school, maar voor degene 
die mij nog niet kennen, ik ben Jenny Fokker. Ik zit momenteel in mijn laatste jaar van de 
opleiding onderwijsassistent en loop nu mijn laatste jaar stage in groep 3a bij juf Eveline.  
Op woensdagen, donderdagen en vanaf februari ook vrijdagen ben ik daar dan ook meestal 
te vinden. In mijn vrije tijd hou ik van dansen en van fotograferen. Spreek mij gerust aan in 
de gang of op het schoolplein om even te kletsen, dat vind ik alleen maar heel erg leuk! 
 

 
 
 
Mijn naam is Leonie Hofstede.  
Ik studeer ecologische pedagogiek aan de Hogeschool Utrecht.  
Nu zit ik in mijn tweede jaar en loop ik stage op De Klaroen bij de intern begeleider. De 
dagen dat ik er ben zijn woensdag en donderdag. Naast mijn opleiding ben ik ook nog 
zwemjuf en sport ik regelmatig. Ik heb veel zin in de stage. 
 
 
 

Ik ben Tess de Jong. Dit schooljaar ben ik begonnen met de PABO op de Marnix academie in 
Utrecht. Ik ben 17 jaar oud en ik kom uit Maarssen. Dit jaar ben ik begonnen als stagiair bij 
De Klaroen in groep 6a. Ik heb het altijd al belangrijk gevonden om klaar te staan voor 
anderen mensen, jong óf oud. Ook vind ik het leuk om met kinderen te werken en om ze 
nieuwe dingen te leren. En ben ik benieuwd wat ze mij nog kunnen leren. Daarom ben ik 
begonnen met de opleiding om juf te kunnen worden. Verder ben ik gek op sporten, vooral 
voetbal en andere balsporten ben ik gek van.  
Ik verheug me op de aankomende tijd op De Klaroen, vanwege de voor mij nieuwe 
werkvormen en de enthousiaste kinderen. 

 
 
 
 
Ik ben Arezina Oudhof en sinds het begin van dit schooljaar ben ik een nieuwe stagiaire 
op deze school. 
Ik zit in het vierde jaar van het VMBO, op het Broeckland College in Breukelen. 
Iedere vrijdag loop ik stage bij Juf Coby van groep 6 A en na de kerstvakantie loop ik stage 
op vrijdag bij juf Wilma van groep 1 en 2.  
Volgend jaar zal ik mijn stage voortzetten op deze school als onderwijsassistent in 
opleiding. 
Mijn hobby’s zijn paardrijden en haken. Ik sta op de foto samen met mijn paard Arinda. 
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OUDERBIJDRAGE NOG NIET BETAALD?? 
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. Al wel betaald? DANK daarvoor! 
 

 
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! 
 

 

 
INGEZONDEN 
DEZE KERSTVAKANTIE IS DE MUSICAL4DAAGSE TERUG IN BREUKELEN; 
WORD EEN MUSICALSTER IN 4 DAGEN! 
 
Hou jij van zingen, dansen en acteren en ben jij tussen de 6 en 12 jaar? Deze kerstvakantie komt de 
Musical4daagse weer terug in Breukelen. Maak een musical in 4 dagen voor een echt publiek. Geen ervaring 
nodig.  
Het unieke concept geeft kinderen vanaf zes jaar de kans om in de vakantie een eenmalige musicaltraining te 
volgen. Zowel de repetities als de presentatie vinden plaats in Breukelen 
 
Voor wie? 
Iedereen met een passie voor zingen, dansen en acteren mag meedoen! Kinderen 
van 6 tot 12 jaar kunnen zich aanmelden voor de Musical4daagse.  
 
Goed om te weten 
27 december t/m 30 december | 09:00 tot 14:00  
Inschrijven kan tot 13 december via de website: www.musical4daagse.nl.  
Let op, er is maar beperkt plaats!  
Kosten voor 4 dagen: €137,95  
 
Meer informatie:  
Website: www.musical4daagse.nl  
Email: info@musical4daagse.nl 
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2iNGY29xnVc   
 

 

http://www.musical4daagse.nl/
mailto:info@musical4daagse.nl
https://www.youtube.com/watch?v=2iNGY29xnVc

