
  

 

 

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

 

 

AGENDA JANUARI 2020 
. 

• 9 januari nieuwe Update 
• 10 januari verkeers enquete in uw e-mailbox. Graag invullen!  
• 21 januari studiemiddag, alle groepen vrij 
• 30 en 31 januari Landelijke onderwijsstaking, alle groepen vrij 

 
 

AGENDA FEBRUARI 2020 
 

• 13 t/m 19 februari 10 min. Gesprekken groep 1 t/m 7 
• 21 februari, vakantie start op vrijdag alle groepen vrij  
• 22 februari t/m 1 maart voorjaarsvakantie 
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Even lijkt het helemaal mis te gaan als blijkt dat Sinterklaas en zijn Pieten in de file staan. Het 
schoolteam probeert op geheel eigen wijze het feest te redden. Er ontstaat een malle 
verkleedpartij en zelfs wat gekibbel over wie het mooiste pak heeft en wie er nu Sinterklaas 
mag zijn. Dan worden we opgeschrikt door sirenes en komt agent Marco met zijn politiebus het 
plein opgereden. Hij is Sinterklaas te hulp geschoten en zo kan het feest toch nog op tijd 
beginnen. Bezoekjes in de klassen, cadeautjes, veel lekkers en gezelligheid…  
De kinderen zijn goed verwend en hebben een heerlijke dag gehad, zoals u vast heeft gezien 
op de fotolink van onze fotografe Marjolijn de Graaf (in uw mailbox: blik op sinterklaas 2019 op 
6 december). 
 
Met veel dank aan… 

Dirk van den Broek Vleuten voor het sponsoren van al het eten en drinken voor de kinderen.  
Sinterklaas en zijn hele team. 
Agent Marco en zijn collega voor de hulp en het redden van een geweldig leuk Sinterklaasfeest. 

 
Tot volgend jaar! 
Namens de ouderraad



 

 

 
 

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

 GROEP 1/2   
 GROEP 3   
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WE HEBBEN HART  

VOOR ELKAAR 

 
 

 

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

 
 
 
ONDERWIJS OP DE KLAROEN  
 

 
 
Op de Klaroen hangt in iedere groep de 
leerkuilposter. De poster van de Leerkuil laat zien 
hoe LEREN nu eigenlijk gaat. De leerkrachten 
verwijzen er naar als kinderen het moeilijk 
vinden. De poster illustreert dat alle begin moeilijk 
is maar dat het belangrijk is om door te zetten.  
 
Als een kind de opdracht niet moeilijk vond dan 
heeft het niet echt geleerd.  

 

 

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


 

 
 
Als je over de leerkuil kunt springen, ben je waarschijnlijk niet aan het leren, je hebt namelijk geen 
moeite of inspanning hoeven leveren. Eigenlijk beheerste je de leerstof of de vaardigheden al.  
 
Ook helpt de poster ons om kinderen met een fixed mindset te verleiden om zich open te stellen voor 
een andere mindset.  
 

mindset  Je hebt twee verschillende soorten mindset; de fixed mindset, dit is de vaste mindset waarbij 
je ervan overtuigd bent dat talent en intelligentie een vaststaand iets is. Daarnaast heb je de growth 
mindset, dit is de groeimindset waarbij jij je ervan bewust bent dat je jezelf kunt ontwikkelen en dat je 

kunt groeien. 

Uitspraken die horen bij een Fixed mindset in 
deze poster zijn; ik kan het niet, het lukt me niet, 
ik stop ermee.  

Bij een Growth mindset horen juist uitspraken 
als; het gaat steeds beter, misschien kan iemand 
me helpen en gelukkig heb ik niet opgegeven. 
Met een groeimindset sta je open voor nieuwe 
uitdagingen, durf je fouten te maken, ben je 
gemotiveerd om te leren en ben je aan het leren. 

Kortom: De poster helpt ons team om een aantal dingen te illustreren bij het “leren leren”; gebruik je 
kwaliteiten en talenten, doe je best voor dingen die je wilt bereiken, stel doelen en maak een goed plan 
en vraag om hulp als dat nodig is. Als je op die manier in de leerkuil stapt en uitdagingen tegenkomt, 
moeite en inspanning levert, dan ben je aan het leren! 



 

 
Hoewel wij niet ontevreden zijn over het plein van nu, gaan onze gedachten wel eens naar een 
schoolplein dat meer is dan een pauzeplaats. Het team van de Klaroen denkt dan aan een groen 
schoolplein. Dat is een plein dat gericht is op beleving en ontdekking en waar kinderen kunnen spelen 
met natuurlijke elementen. Diertjes zoeken, blaadjes plukken, met takken sjouwen of bloemen 
bewonderen. Het geeft ook de mogelijkheid om verstoppertje te spelen achter bomen en in struiken. Iets 
wat onze kinderen nu graag in de heg doen. We dromen van een plein waar de kinderen kunnen 
ontdekken en zich kunnen verwonderen en liefst met plek voor een kleine kinderboerderij.   
 
Waarom een groen schoolplein?  
Redenen om te kiezen voor een groen schoolplein kunt u zien op deze website 

https://www.groeneschoolpleinen.nl/waarom of in dit filmpje https://vimeo.com/14778030 . 

 

   
 
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. 
 
Wat stellen we ons erbij voor?  
Er zijn 1000 verschillende ontwerpen te bedenken. Goede voorbeelden voor de inrichting van 
spannende, avontuurlijke leer- en speellandschappen zijn er genoeg. Als u geïnteresseerd bent wat er 
allemaal kan, en wat kinderen daarvan opsteken,  kijk dan eens op deze link van Bureau Springzaad 
https://www.springzaad.nl/ideeenkoffertje.  Hier staan groen voorbeelden als klimbomen, struikhuisjes 
en vogelbosjes, hutten en holletjes, vlotten en vlotjes, water, bron van leven, mooie bloemen, vrije 
vliegers, huisje, boompje, beestje, kruiden, fruit, kringloop, zand en stenen, bouwen met leem, spelen 
met de zwaartekracht, toverstokken, mozaïek, kunst zinnig, taal en teken, toonkunsten, amfitheater of 
buitenklas, zitplekjes, padvinderij, groene grenzen en poorten, een groen gebouw, klein maar fijn. 
 
Van droom naar plan naar uitvoering ? 
Op dit moment is het alleen onze droom. Niet eens weten wij of ouders en leerlingen dit initiatief zouden 
steunen. Daarom vraag ik u te reageren als u een uitgesproken mening heeft. Denkt u bij het lezen 
direct:  
 
 moet dat, ik hou het graag zoals het is 
 dat zou fantastisch zijn  
 dat zou fantastisch zijn en ik wil graag betrokken zijn bij bijvoorbeeld de enquête, inventarisatie, 
ontwerp, financiën, uitvoering 
 
mail dan naar mailadres gcaviet@vechtstreekenvenen.nl 
 
Meer informatie over een eventueel stappenplan vindt u op: 

https://natuurenlandschap.gelderland.nl/groene+schoolpleinen/tipstricks/default.aspx 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10kfUgTkZazlFo6yNhx7IE5g5g3xlPGT4

https://www.groeneschoolpleinen.nl/waarom
https://vimeo.com/14778030
https://www.springzaad.nl/ideeenkoffertje
https://natuurenlandschap.gelderland.nl/groene+schoolpleinen/tipstricks/default.aspx
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10kfUgTkZazlFo6yNhx7IE5g5g3xlPGT4


 

 

 

 

 
Zoals u heeft kunnen lezen in de e-mail van 
Vechtstreek en Venen van 12 december, is er 
een landelijke onderwijsstaking aangekondigd 
voor 30 en 31 januari 2020. 
 
Intussen heeft 88% van het team van de 2 
locaties van de Klaroen aangegeven gebruik te 
willen maken van het persoonlijk stakingsrecht. 
Dat houdt in dat we de school onmogelijk open 
kunnen houden. 
 

 
 
De Klaroen is dus op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari gesloten. 

We moeten u dus vragen uw kind(eren) zelf op te vangen of opvang te regelen. 
Mocht u echt geen oplossingen kunnen vinden, dan kunt u dit melden bij de schoolleiding via e-mail 
adres gcaviet@vechtstreekenvenen.nl  De aangemelde leerlingen worden met elkaar opgevangen in 
een lokaal op 1 van beide vestigingen. Er wordt die twee dagen in ieder geval geen lesgegeven door de 
eigen leerkracht. 
  
Waarom deze nieuwe onderwijsstaking in Nederland?  
De keuze om over te gaan tot staking is geen gemakkelijke. We willen namelijk niet dat u of onze 
leerlingen de dupe worden. Toch is een landelijk signaal afgeven belangrijker omdat de kwaliteit van ons 
onderwijs al jaren onder druk staat.  
In Tienhoven lijkt het mee te vallen. We hebben een honkvast energiek team waar wij op kunnen 
bouwen maar als het tegenzit en er een vaste kracht uitvalt, dan kunnen -ook wij- niet meer garanderen 
dat er voor iedere klas een bevoegde leraar staat.  
 
Mede door het stijgend lerarentekort neemt het aantal kinderen per klas toe in Nederland, worden 
klassen opgedeeld of zelfs naar huis gestuurd (ook op de Klaroen). Steeds vaker hebben leerlingen 
geen vast en vertrouwd gezicht meer voor de klas staan. Dit heeft echt grote gevolgen voor de kwaliteit 
van het onderwijs. Directeuren en leerkrachten in Nederland zijn een groot deel van hun tijd kwijt met 
zoeken naar leerkrachten en de dagelijkse gang van zaken overeind te houden. Het werken aan 
kwaliteit van onderwijs sneeuwt onder.  
 
Het ontwikkelingsniveau van de Nederlandse leerlingen is al jaren aan het dalen, zo blijkt uit 
internationaal onderzoek. Wanneer wij nu niet doorgaan en structurele investeringen van dit kabinet 
opeisen, zullen de problemen alleen maar groter worden.  
 
Naar aanleiding van eerdere acties is er door dit kabinet een begin gemaakt met extra investeringen. 
Deze - grotendeels eenmalige - investering is onvoldoende voor het daadwerkelijk oplossen van de 
grote problemen in het onderwijs. Hiervoor zijn forse extra structurele investeringen nodig.  
Daarom gaan wij staken voor onze leerlingen, onze (toekomstige) collega’s en ons onderwijs. 
Wij vragen uw steun voor deze staking. De gevolgen van de dalende kwaliteit van ons onderwijs, het 
toenemende lerarentekort en het uitblijven van serieuze structurele investeringen in het primair 

onderwijs raakt iedereen. Ook kinderen in 2020 hebben recht op goed onderwijs!    
 
 
 

mailto:gcaviet@vechtstreekenvenen.nl


 

Overzicht van bijbellessen in de maand januari 2020 
 
Week 02 ■  – 06/01 – 10/01 

 
Jij bent bijzonder 
Matteüs 2: 1-12 en Lucas 2: 22-52 
Wijzen uit het oosten weten het zeker: 
Er is een bijzonder kind geboren. Ze 
gaan op weg om hem eer te brengen. 
Ook Hanna en Simeon weten dat 
Jezus een bijzonder kind is. Hij is de 
Messias, waarop de wereld al zo lang 
heeft gewacht. 
 

 
Week 03 ■ 13/01- 17/01 

 
De koning wordt gered 
Matteüs 2: 13-23 en 3: 1-17 
Jezus is een koning, maar zijn verhaal begint kwetsbaar. Hij is een koning die gered moet 
worden: gered uit de handen van Herodes, gered uit het water van de Jordaan. Het laat meteen 
iets zien van de weg die Jezus zal gaan, een weg door het verdriet naar een nieuw begin. 
 

 

Week 04 ■ 20/01- 24/01 

 
Ga je met mij mee? 
Matteus 4: 1-25 
Door wie laat jij je meenemen? In de woestijn wordt Jezus op de proef gesteld door de duivel, 
die hem uitnodigt om de weg van de macht te gaan. Maar Jezus gaat de weg die God hem 
wijst. Na de beproeving roept Jezus een paar vissers met zich mee, zij worden zijn eerste 
volgelingen. 
 
 

 

Week 05 ■ 27/01- 31/01 

Wat niemand ziet 
Matteüs 5: 1-12 en 6: 1-15 
Op het eerste gezicht zie je kleine, kansloze mensen om Jezus heen. Maar wat niemand ziet, 
ziet Jezus wel: Deze mensen staan bij God vooraan. Als Jezus later vertelt over goede daden 
en het gebed, zegt hij dat je dat niet al te opvallend hoeft te doen. God ziet het toch wel. 
 
 
 
 



 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

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


 

 
 

 



 

 
 

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

 

 
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. 

 
 
 
 
 

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

