
 

 
De Klaroen Maarssen - M.A. de Ruyterstraat 2, 3601 TJ Maarssen   

info.klaroenmaarssen@vechtstreekenvenen.nl – Tel. 0346-561862 
 

Februari 2020 

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 FEBRUARI/MAART 2020 
 

• 6 februari (tot 23 februari) inschrijven naschoolse activiteiten (zie verderop) 
• 13 en 18 februari 10 minutengesprekken groepen 1 t/m 7 (uitnodiging volgt 

via Parro) 
• 17 februari STRTFSVL groepen 5 en 6 (ochtend) https://www.strtfstvl.nl/ 
• 21 februari extra vrije vrijdag voor voorjaarsvakantie 
• 22 februari t/m  1 maart voorjaarvakantie 
• 4 maart hoofdluiscontrole 
• 5 maart nieuwe Update 
• 10 maart leerlingenraad 
• 18 maart studiedag (alle groepen vrij) 
• 18 maart schoolvoetbal teams jongens groepen 5/6 
• 28 maart schoolvoetbal teams meisjes groepen 5/6 

 
• NIEUW! 6 en 7 JULI CIRCUS TADAA op de KLAROEN (zie verderop in de Update)…. MELD Z.S.M. AAN AUB ! 

 
 

 
ONDERWIJSVERBETERINGEN OP DE KLAROEN  
  

In september 2019 hebben we u geïnformeerd over de pilot Snappet, 
waarmee we rond de herfstvakantie zijn gestart. We willen u informeren 
over de voortgang van deze pilot. 
 

Met het team hebben we een aantal teamtrainingen gevolgd om te weten welke mogelijkheden Snappet biedt, 
bijvoorbeeld mogelijkheden voor het inzetten van extra instructies en het analyseren van de resultaten van 
leerlingen. Als leerkracht blijven we aan zet en kiezen we welke (extra) instructie het beste bij de groep of de 
leerling past, een instructie op Snappet, een instructie met concreet materiaal of op een andere manier. 
 
Leerlingen vinden het plezierig om direct feedback te krijgen op het ingevoerde antwoord, bijvoorbeeld bij 
rekenen. Direct zien of je op de goede weg bent en of je hulp nodig hebt. Ook voor leerkrachten werkt dit 
plezierig, een snel overzicht over wie je even extra moet helpen of extra instructie moet geven.  
Leerlingen zijn gewend aan het werken met Snappet, het inloggen (met hun eigen naam en eigen wachtwoord) 
geeft geen problemen meer. Ze maken meestal meer opgaven in dezelfde tijd dan voorheen in het schrift. 
Snappet is adaptief tijdens de verwerking en leerlingen oefenen daardoor op hun eigen niveau, of eigenlijk net 
boven hun eigen niveau, zodat ze zich ontwikkelen. Voor leerlingen is zichtbaar op welk onderdeel zij wel of niet 
goed scoren en zij zien zelf waar ze aan moeten werken.  
 
Binnen het team spreken we regelmatig met elkaar over de voortgang van deze pilot, waar lopen we tegen aan 
en op welke wijze kunnen we elkaar helpen of expertise van Snappet inschakelen. Deze kennis zetten we weer in 
op het werken met Snappet te optimaliseren. 

mailto:info.klaroenmaarssen@vechtstreekenvenen.nl
mailto:info.klaroenmaarssen@vechtstreekenvenen
https://www.strtfstvl.nl/
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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. 
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. 

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

 

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 stellen zich voor: Zayd 5b en Steven 5a 
 

Hoi allemaal, wij zijn Steven en Zayd uit groep 5 en we zitten in de 
leerlingenraad van 2019-2020. 
Steven: Ik hou van voetbal en ik zit op VV Maarssen.  
Zayd: Mijn hobby’s zijn lezen en ik zit ook op VV Maarssen 
 
We willen graag vertellen wat we in de leerlingenraad bespreken. 
We spreken bijvoorbeeld of het mogelijk is om afval te scheiden op de 
Klaroen.   

We hebben het regelmatig over het schoolplein en de nieuwe plannen voor bijvoorbeeld een klimrek.  
We vroegen ons af of het misschien mogelijk is dat er een bel gaat om kwart over drie. Uiteindelijk vonden we 
van niet, omdat dan de kinderen direct naar huis willen om kwart over drie. 
We zijn op school begonnen met een schoolkrant, dat was een idee van de leerlingenraad.  Noor heeft ons een 
voorbeeld laten zien. 
We vinden het leuk om ook te laten horen wat de kinderen van de school vinden of wat er nog verbeterd kan 
worden. 
 
Groetjes Zayd en Steven 

 

  

mailto:Klaroenmaarssen@eigen-en-weizer.nl
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SCHOOLSCHAAKTOERNOOI 
  

Rond 11 uur in de ochtend kwamen er 128 deelnemers de ingang van Middelbare school Niftarlake binnen 
druppelen. De Klaroen deed ook dit jaar weer mee, met 5 vertegenwoordigers, allemaal jongens van groep 6: 
Bjorn, Olivier N., Tjeerd, Olivier W. en Christophe. Ze staken er goed bovenuit met hun mooie, blauwe 
Klaroenshirts tussen al die vele groene, gele en rode t-shirts. 
  
Onze jongens waren gespannen, want ze zitten allemaal niet op schaak-les en hebben het zichzelf en elkaar 
aangeleerd. Ze keken hun ogen uit naar al die tafels met schaakspellen, die klokken en de knappe koppen in de 
zaal. Begeleid door Marleen (moeder van Tjeerd), Milanka (moeder van Bjorn) en oud-leerling Lex gingen ze nog 
maar even de Herdersmat leren, ter afleiding en ter voorbereiding. Wat is dat eigenlijk? De herdersmat is DE 
manier om je tegenstander in 3 zetten 
te verslaan met schaken. Altijd handig 
om te kunnen doen of in ieder geval om 
te herkennen. 
  
Ronde 1 begon om 12 uur, onze 
jongens tegen hele grote groep 8 
jongens – hoezo spannend! Maar ze 
speelden de sterren van de hemel. Bij 
bijna alle 4 eindigde het op gelijkspel. 
Een goed begin dus! 
  
Ronde na ronde speelden ze op hun 
allerbest, met die zenuwslopende klok 
naast hun. 
Tussen elke ronde zat er maar 5 
minuten pauze tijd en toch wisten ze 
keer op keer weer hun focus te pakken. 
  
Het was pittig om in de bovenbouw 
categorie te moeten spelen, maar ze 
gaven niet op en haalden af en toe toch 
een mooie winst of remise binnen. 
De Klaroen eindigde 21 van de 32 teams, en ze kregen een mooie medaille voor hun inspanning. 
  
Kortom, het was een geslaagde dag en bijna alle 5 willen volgend jaar best wel weer mee doen! 
  
(Onze reporter Milanka) 
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CIRCUS TADAA OP 7 JULI 
 
Dit jaar vieren we op de Klaroen twee zeer bijzondere gebeurtenissen. 
Meester Jan gaat namelijk helaas met pensioen aan het eind van het 
schooljaar en juf Coby werkt maar liefst 40 jaar in het onderwijs, 
waarvan het grootste deel op de Klaroen. 
 
Twee gebeurtenissen die we natuurlijk niet zomaar laten passeren. We gaan een gigantisch feest bouwen voor 
meester Jan en juf Coby. 

Schrijf dus alvast in uw agenda 

CIRCUS TADAA op 7 JULI 
M e t    i n     d e     h o o f d r o l 

onze eigen Klaroen leerlingen van groep 1 t/m 8 
 

Dat het een spektakel gaat worden weten we zeker, kijk maar eens op de website van TADAA: 
https://www.tadaa.nl/ 

 
 
Maar om dit circus door te laten gaan hebben we veel vrijwilligers nodig, zelfs heel veel vrijwilligers. 

We kunnen dit feest alleen door laten gaan als we 60 volwassenen hebben ter ondersteuning op de 

dag zelf. Dat kunnen vaders, moeders zijn, maar ook oma’s opa’s, tantes, ooms, buurvrouw of buurman of wie u 
zelf nog kan bedenken.  
 
Maar deze hulpvolwassenen moeten aan de avond voor de feestdag op school komen voor een instructie van 
20.00u – 22.00u……. 
U komt toch ook helpen om een superdag te organiseren voor onze leerlingen en voor meester Jan en juf Coby? 

 

Wat houdt deze avond (6 juli) in? Kijk op  https://www.tadaa.nl/filmpje-scholen.mp4  
 

Het is nu pas februari, maar we willen nu alvast zeker 
weten dat we voldoende hulp hebben om deze dag te 
laten slagen! 
 

Geef u daarom nu alvast zo snel mogelijk op 
bij Wim Verkerk  

 
wverkerk@vechtstreekenvenen.nl  

 
en reserveer alvast in uw agenda: 

instructieavond 6 juli 2020 (van 20.00u-
22.00u) en 7 juli de gehele dag 

(continurooster). 
 

https://www.tadaa.nl/
https://www.tadaa.nl/filmpje-scholen.mp4
mailto:wverkerk@vechtstreekenvenen.nl
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GROEPEN 5 EN 6 GAAN 17 FEBRUARI NAAR HET STRTFSTVL 
 
STRTFSTVL, het indoor 
straattheaterfestival van 
Nederland  
 

Op zondag 16 en maandag 17 februari barst het indoor straattheaterfestival van 
Nederland los in DeFabrique te Utrecht.  
 

Met méér dan 50 optredens per dag, 
kijk je je ogen uit. STRTFSTVL is zeer 
geschikt voor jong en oud. Dus kom 
met je vrienden, familie en (klein)kinderen. Straatartiesten, circusacts, 
muurdans, jongleurs en acrobaten uit binnen- en buitenland treden op. 
Voor een kaartje kun je alle acts zien. Er zijn acts te zien die voor de 
eerst in Nederland te zien zijn. Dus hou je van straattheater en wil je je 
laten verwonderen? Kom dan naar DeFabrique.  
 

Een greep uit het programma: 
Meatball & van de Camp uit Utrecht. Frantastica (NL),  Bencha Theater (NL), Strange Company (USA/CAN), McFois 
(FRA), Circooltura ( SUI), Frabizio Rosselli (IT/FRA), Adriano Cangemi (ARG), Globus Hystericus (SLO), VariéTique 
(NL) en Markusen (ESP/D) 
 
Zondag 16 februari van 12.00 – 20.00 uur en maandag 17 februari van 10.00 - 18.00 uur is het 
straattheaterfestival zonder klinkers. Op maandag zijn de kaarten goedkoper.  
Koop je tickets op. https://www.strtfstvl.nl/bezoeken.html 
DeFabrique, Westkanaaldijk 7, Utrecht.  
 
 

GROEP 7A BOUWT EEN NIEUW TECHNO EXPERIENCE CENTER 
 

Groep 7a doet mee aan de jaarlijkse maquette wedstrijd van 
Bouwmensen Utrecht. We hebben de opdracht gekregen om in een 
oud schoolgebouw een nieuw Techno Center te bedenken, te 
ontwerpen en op schaal na te bouwen. We hebben een grote 
grondplaat gekregen en zijn druk aan het brainstormen en 
verzamelen.  
Vandaag zijn we gestart met het metselen van verschillende 
ruimtes om te testen wat kan en wat misschien wel instort. We 
leren veel over de bouw, het ontwerpen en inrichten 
van ruimtes en hoe we goed kunnen 
samenwerken. Daarnaast moet 
de ruimte helemaal 
voldoen aan de wensen 
van de leerlingen, dus 
de meest fantastische 
ideeën komen 
voorbij.  
31 maart moet hij 
ingeleverd worden, 
spannend!  

 

https://www.strtfstvl.nl/bezoeken.html
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Vogels in de winter groep 1/2a 
 
Helaas is er buiten nog geen witte winterwereld te zien, maar 
binnen wordt er wel al aan de winter gedacht. 
Na prachtige vogels te hebben gemaakt voor op het raam, ontstond 
het gesprek over de vogels buiten. Sommige vogels vliegen naar 
het warme zuiden (zo ook Arie uit Koekeloere) maar er blijven 
natuurlijk ook vogels in Nederland. 
Hoe helpen we die de winter door?  
De conclusie: vetbollen maken! Dat hebben we dus ook gedaan. 
Aan de hand van de plattegrond van het schoolplein hebben we 
samen bedacht waar de vetbollen het best kunnen 
ophangen.  We hopen dat er veel verschillende soorten vogels 
van onze vetbollen zullen smullen deze winter! 
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PLANNING KONINGSSPELEN EN SPORTDAG 2020 
In de jaarplanning staat dat er op 17 april Koningsspelen gehouden worden en op 1 juli de sportdag. 
Uit ervaring merken we dat het wat veel is om twee sportdagen in korte tijd te organiseren en daarbij is 
het vrijwel onmogelijk Koningsspelen te organiseren met meer dan 300 leerlingen op ons terrein in en 
rond de school. 

Daarom heeft het team van de Klaroen besloten om op 17 april 
(Koningsspelen) een sport- en spelochtend te organiseren alleen 
voor de groepen 1, 2 en 3. Zij hebben dan ook volop de ruimte in 
en rond de school. 

 
De groepen 4 t/m 8 houden hun sportdag 
op 1 juli op de atletiek accommodatie van 
OSM te Zwanenkamp Maarssenbroek. Meer 
informatie over deze sportactiviteiten volgt 
t.z.t.. 
 
 

 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 

 

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. 

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
http://klaroenmaarssen.tsopro.nl/
http://klaroenmaarssen.tsopro.nl/
mailto:tso.klaroenmaarssen@eigen-en-wijzer.nl
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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 5 t/m 7 (27 januari t/m 14 februari): Zorgen 
Inhoud: Zorgen, verzorgen en verzorgd worden. Zorgeloosheid en een zorgzame samenleving. 
Bijbel: Petrus’ schoonmoeder (Lucas 4, 38-41); De centurio (Lucas 7, 1-10); De barmhartige Samaritaan (Lucas 10, 33-37); 
Maria en Marta (Lucas 10, 38-42); De kromme vrouw (Lucas 13, 10-17); De blinde te Jericho (Lucas 18, 35-43). 

 
Week 8/9 t/m 11 (17 februari t/m 13 maart): Ontbreken  
Inhoud: Ontbreken en missen. Verliezen en opzoeken. Het feest van het terugvinden. 
Bijbel: Het verloren muntje, het zoekgeraakte schaap, de weggelopen zoon (Lucas 15).  
 
Week 12 en 13 (16 t/m 27 maart): Verbinden 
Inhoud: Uit elkaar groeien of verbinden. Tegenstellingen binnen een samenleving. Kinderen hier en kinderen daar. Jong en oud. Arm en 
rijk.  
Bijbel: Twee wilde mannen (Matteüs 8, 28-34); Jezus en de schriftgeleerden (Matteüs 9, 1-8); Uitgenodigd worden (Matteüs 11, 1-30). 
 

 
 
 

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! 

 

 

  

Berend 20-02 1a 

Kenza 03-03 1c 

Floor  10-03 1a 

Julia 12-03 1b 

Suus 12-03 1b 

Maud 18-03 1c 

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 
 
02 februari juf Renate 
07 februari juf Ingrid (Peuters en BSO) 
17 februari meester Ditmar (coördinator kindcentrum Klaroen) 
23 februari juf Sjacco (BSO) 
28 februari juf Eveline (groep 3) 
2 maart M’hamed (schoolschoonmaker) 
17 maart juf Femke (groep 8) 
27 maart juf Bianca (groep 6) 
 
 
 
 

VERJAARDAGEN LEERLINGEN  FEBRUARI/MAART 2020

Februari 
 
2 Ollie  5b 

6 Lola  3a 

8 Taeke  1c 

9 Floris  1a 

11 Niels  5b 

17 Jenah  7a 

17 Carlijn  6a 

18 Lizzy  1a 

18 Bibi  5b 

21 Benjamin  2b 

24 Timo  5b 

28 Macy  7a 

28 Daan  1b 

28 Sophie  5b 

29 Mees  8a 

Maart 
 
1 Amy  2b 

5 Rahand  4b 

7 Max  1a 

10 Thijmen  7a 

10 Jaïra  2c 

13 Fenna  3a 

14 Tobias  4b 

15 
Pippi 
Lotte 

4a 

15 Eline  3a 

15 Ben  2a 

18 Luna  1b 

18 Jens  6b 

24 Nienke 8a 

24 Kane  5b 

25 Lynn 6b 

27 Thije  3a 

27 Olaf  7a 

29 Sam  4b 

30 Norah 3a 

 
 
 

http://www.schoolmelk.nl/
http://www.campinaopschoolmelk.nl
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INGEZONDEN 
 

 
Collecteweek ZOA vluchtelingenzorg: dringend collectanten gezocht!  
Van 23 t/m 28 maart vindt de jaarlijkse collecteweek voor ZOA vluchtelingenzorg plaats. De opbrengst zal gaan 
naar hulp op plekken waar de nood het hoogst is. Om de collecte zo goed mogelijk uit te voeren en tot een 
succes te maken, zoekt ZOA vrijwilligers. Helpt u mee met collecteren?  
 
Wereldwijd zijn er momenteel ruim 71 miljoen vluchtelingen en het worden er steeds meer. Denk aan de 
vluchtelingen in Syrië die huis en haard achter hebben moeten laten. Of aan Jemen waarvan de beelden van 
extreme honger onze woonkamers binnenkomen. Veel inwoners zijn direct afhankelijk van humanitaire hulp. 
Deze mensen zijn alles kwijt en hebben dringend hulp nodig. We zoeken nog collectanten om onder andere deze 
mensen te helpen. Voor u een uurtje of een avondje inzet, voor hen hoop op een betere toekomst! 
 
ZOA helpt met de opbrengst van de collecteweek mensen die slachtoffer zijn van een oorlog of natuurramp en 
daardoor alles zijn kwijtgeraakt. Dat doet ZOA door hen ter plekke of in een buurland op te vangen en noodhulp 
te bieden. Denk hierbij aan voedsel, schoon drinkwater en (tijdelijk) onderdak. ZOA blijft totdat mensen weer op 
hun eigen benen kunnen staan. 
 
Helpt u mee? 
Ervaar dat u het verschil kunt maken. Het collecteren kost ongeveer één tot twee uurtjes. Voor opgave en 
informatie: 
 
Anke Sillars (moeder van Steven -groep 6b-, Nicole -groep 4a- en Kirsten -groep 2a-) 
anke.sillars@gmail.com / 06-44612807 

 

 

 

23-28 

MAART 2020 

mailto:anke.sillars@gmail.com

