
  

 

 

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

 

 

AGENDA FEBRUARI 2020 
. 

• 13 t/m februari 10 minutengesprekken groepen 1 t/m 7  
• 16 februari Kerk School Gezinsdienst voor alle kinderen en hun gezin in kerk van 

Tienhoven 
• 21 februari extra vrije vrijdag voor voorjaarsvakantie  
• 22 februari t/m 1 maart voorjaarvakantie  

 
 

AGENDA MAART 2020 
 

• 2 maart hoofdluiscontrole  
• 5 maart nieuwe Update  
• 18 maart studiedag (alle groepen vrij)  

 
 
  
       Komt u ook naar de kerk op zondag 16 februari?  
 

 Februari 2020 
 



 

 

 
Het blije nieuws mag gedeeld. Meester 
Ruud en zijn vrouw Bertine verwachten hun 
derde kindje. De uitgerekende datum is eind 
mei. 
 

 

 
 

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

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

 

 
WE HEBBEN HART  

VOOR ELKAAR 

 
 

 
Download hier de nieuwsbrief voor ouders over de Vreedzame school BLOK 4         

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_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/nieuwsbrief_ouders_blok_4.pdf


 



 

  
 
Het voorgaande artikel staat op het nieuwsplatform van het AD.  We zoeken de publiciteit, 
omdat we graag ons leerlingenaantal op peil houden. We moeten dus uit onze verscholen plek 
komen en van ons laten horen. Het is allereerst bedoeld voor naamsbekendheid onder nieuwe 
ouders maar ik hoop dat u, als ouder van (een) leerling(en) bij ons op school, er ook 2 dingen 
uit opmaakt: 

1. Op De Klaroen zorgen de leerkrachten voor goede lessen en ook voor afwisseling en 
beweging. De kinderen geven in de leerlingenquete aan dat ze met plezier naar school 
gaan en ze geven onze school gemiddeld een 8.4 . Dat is best hoog en daar zijn we trots 
op.  

2. Op De Klaroen houden we van de natuur en buiten zijn. We doen graag ‘groen’, 
helemaal nu het gebouw in 2021 wordt verbouwd volgens de nieuwe milieustandaard 
van 2030.  

 

 
Dit groen zijn en groener worden willen we uitbouwen. Misschien kunnen we wel energie 
besparen d.m.v. o.a. zonnepanelen op het dak. We onderzoeken de komende tijd of een 
profilering als ‘groene school’’ een stimulans is voor onze naamsbekendheid. In welk woord of 
term we die profilering moeten vangen is nog niet beslist. Het moet een term zijn die aansluit bij 
ons als duurzame school in het groen, met actieve buitenlessen, oog voor het milieu en een 
plein met groen. Het is niet definitief maar de overwegen dit: De Klaroen Tienhoven, 

 
Het past bij ons ID onderzoek in 2018 onder ouders, leerkrachten en leerlingen. De uitkomst 
daarvan is gepresenteerd op een ouderavond in 2018.  In het kort formuleerden we het toen zo: 
We zijn ‘gewoon’ De Klaroen met een waardering ‘’goed’’ van de onderwijsinspectie en wat ons 
bijzonder maakt, is dat we in alles verbonden (samen) en ondernemend (actief) zijn.  
 
Heeft u een uitgesproken mening over deze voorgenomen groene ‘specialisatie’ of de term 
BUITENGEWOON onderWIJS ? U mag opmerkingen en adviezen mailen naar 
gcaviet@vechtstreekenvenen.nl 
 



 

 
 
De nieuwe website is af en gaat binnenkort ‘live’’.  Deze website delen we met De Klaroen 
Maarssen. Locatie Tienhoven is nu veel meer aanwezig dan op de vorige website.  
 
U kunt het al uitproberen op http://klaroen.proberen.nu/ 
Dit is de algemene pagina waarop je nog een locatie moet kiezen. 

 
 
Als je dan eenmaal op de button Klaroen Tienhoven hebt gedrukt kom je hier 
http://klaroen.proberen.nu/onze-school/de-klaroen-tienhoven/ 

 

 
Hier zie je ook dat we ‘groene’ resultaten halen.  Dit schooloverzicht is van januari 2020 van het 
onderwijs platform Snappet.  
 

http://klaroen.proberen.nu/
http://klaroen.proberen.nu/onze-school/de-klaroen-tienhoven/


 

 
 

 

In de vorige Update stond een oproep. Gelukkig is er een aantal enthousiaste ouders die mee 
wil denken over het ideale plein voor onze kinderen. We hebben binnenkort een eerste 
vergadering met een adviseur die al 90 meer en minder groene schoolpleinen heeft ontworpen. 
https://www.bureauris.nl/ 
 

   
 

Waarom nu? 
Zoals u weet staat er een verbouwing op de agenda. In 2021 wordt het dorpshuis gehuisvest in 
ons gebouw en de gemeente zal het dorpshuis duurzaam (ver)bouwen. Ook het opwekken van 
energie via zonnepanelen staat op de wensenlijst. Dit lijkt ons een goed moment om ook het 
schoolplein aan te pakken en groen en duurzaam te maken. 
 
 
 

 

Klaroen op Facebook 
 

De Klaroen Tienhoven is apart op Facebook te 

vinden. Zoek op Klaroen Tienhoven  of klik 
hier 

 
 

 

 
 

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

https://www.bureauris.nl/
https://klaroen.com/images/_documenten/schoolgids_De_Klaroen_19-20.pdf
https://klaroen.com/images/_documenten/Bijlage_schoolgids_19-20.pdf
https://www.facebook.com/pages/CBS-de-Klaroen-MaarssenTienhoven/589704931157422


 

Overzicht van bijbellessen in de maand februari 2020 
 
Week 06 ■  – 03/02 – 07/02 

Wat heb je nodig? 
Matteüs 6: 25-34, 7: 24-27 en 8: 5-13 
Maak je geen zorgen, zegt Jezus. Neem een voorbeeld aan de vogels in de lucht en de bloemen op het 
veld. Ze maken zich geen zorgen, God zorgt voor hen. 

 
In het tweede verhaal van deze week vertelt Jezus: Als je luistert naar mijn woorden, lijk je op een man 
die zijn huis bouwt op een rots. In het derde verhaal komt een legerhoofdman naar Jezus. Hij heeft hem 
nodig om zijn zieke knecht te genezen. 

 
Week 07 ■ 10/02- 14/02 

Stop de storm 
Matteüs 8: 23-34 en 9: 1-8 
De storm kun je niet tegenhouden. Of toch wel? Jezus spreekt de wind en het water toe en het wordt 
rustig. Later komt hij twee mannen tegen met ‘storm’ in hun hoofd. Ook deze storm kan Jezus tot 
bedaren brengen. 

 

Week 08 ■ 17/01- 21/01 

Je zult zien 
Matteüs 9: 9-31 
De tollenaar Matteüs gaat met Jezus mee. Hij zal dingen zien die hij nog niet eerder gezien heeft. De 
radeloze Jaïrus komt bij Jezus omdat zijn dochter gestorven is. Hij ziet het onmogelijke gebeuren. 
 

 



 

 

 
 

Klik hier voor de pagina met de naschoolse activiteiten 

 

Hoe werkt het inschrijven? 

1. Maak een nieuw account aan. Vul uw gegevens en die van uw kind(eren) in. 
2. Log in met uw e-mailadres en het wachtwoord dat u gekozen hebt bij het maken van een 

account. 

https://gras.eigen-en-wijzer.nl/iframe/iframe.php?district_id=8


 

3. Kies een activiteit. Klik op de titel van de activiteit en na het inloggen ziet u de gegevens van 
uw kind(eren) bij de button ‘Meedoen’. 

4. Nadat u uw kind(eren) hebt ingeschreven, ga naar ‘Mijn account’. 
5. Ga naar ‘Mijn winkelwagen’. Hier staat de activiteit(en) klaar voor betaling. Doorloop het 

betaalproces. U kunt betalen via iDeal. U ontvangt een bevestigingsmail na betaling. De 
activiteit(en) staat nu geregistreerd. U ontvangt later een e-mail van de coördinator wanneer 
de activiteit(en) wel/niet definitief kan doorgaan. 

 In ‘Mijn account’ vindt u o.a. uw gegevens en die van uw kind(eren), betalingsmogelijkheden 
en een overzicht van de activiteiten. U kunt de persoonsgegevens van u en uw kind(eren) in 
Mijn account wijzigen, toevoegen en verwijderen. 

 De naschoolse activiteiten bij De Klaroen worden gecoördineerd door Eigen&Wijzer, E-
mail: Klaroenmaarssen@eigen-en-wijzer.nl 

Algemene informatie 

 Het aanbod wordt regelmatig vernieuwd. We houden u hiervan op de hoogte. 
 Deelname door kinderen van De Klaroen Tienhoven is ook mogelijk. Vervoer is niet 

inbegrepen. 
 Een activiteit kan alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen. Zijn er onvoldoende 

deelnemers, wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Het deelname geld wordt 
teruggeboekt. Wanneer de activiteit definitief door kan gaan, ontvangt u daarover een e-
mail. Daarin ook de exacte locatie. 

 Uiterlijk 7 dagen voorafgaand kunt u de deelname kosteloos terugtrekken. Het 
deelnamegeld wordt teruggeboekt. 

 

 

 
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. 

 

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

