
  

 

 

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

 

AGENDA MAART 2020 
 

• 2 maart hoofdluiscontrole  
• 5 maart nieuwe Update  
• 11 maart groep 7 en 8 “check je melkpak”’ bij boerderij Westbroek 
• 16 maart groep 1 t/m 4 lammetjes kijken bij boerderij Van de Vaart 
• 18 maart studiedag (alle groepen vrij)  

 
 

AGENDA APRIL 2020 
 

• 2 april nieuwe Update 
• 9 april Paasviering en Paaslunch op school ( kinderen zijn om 14.00 uur uit)  
• 10 april t/m 13 april alle groepen vrij ivm Goede vrijdag en 2e Paasdag 
• 15 t/m 17 april eindtoets groep 8 
• 17 april ochtend 9.00 tot 12.00 uur voetbaltoernooi groep 3/4 
• 17 april middag 13.00-15.30 uur voetbaltoernooi groep 5/6/7/8 
• 24 april ochtend Koningsspelen 
• 27 april t/m 8 mei meivakantie 

 
 
  
 https://www.klaroen.com/onze-school/de-klaroen-tienhoven/ 
 

 Maart 2020 
 

https://www.klaroen.com/onze-school/de-klaroen-tienhoven/


 

 

 
Met een trots gevoel kijkt de Ouderraad terug 
op twee mooie feesten, namelijk het 
Sinterklaasfeest en de Kerstviering. Leuke 
reacties hebben wij hierop ontvangen. 
Inmiddels zijn wij bezig met de 
voorbereidingen van de laatste feesten/ 
activiteiten van dit schooljaar. 
 

Maandag 23 maart gaan we vanaf 19.30 uur de school in Paas- en voorjaarssfeer brengen en 
op donderdag 9 april verzorgt de Ouderraad een Paasbrunch voor de kinderen en de 
leerkrachten. Vindt u het leuk om hierbij te helpen? Dan stellen wij dit zeer op prijs. Via Parro 
kunt u zich voor beide activiteiten aanmelden. Mogen wij op u rekenen? 
 

Verder staat nog de avondvierdaagse en de kleedjesmarkt op ons programma. Hierover volgt 
later meer informatie. 

 

Aan het einde van dit schooljaar nemen een 
aantal ouders afscheid van de Ouderraad. Met 
veel plezier en inzet hebben zij activiteiten voor 
de kinderen georganiseerd. Het leuke van 
deelname aan de Ouderraad is, dat je ook 
daadwerkelijk bij het feest zelf aanwezig kunt 
zijn om te zien hoe je kind(eren) het feest 
ervaren. Dit is echt een leuk en bijzonder inkijkje 
van hun tijd op de basisschool. Mocht je dit zelf 
ook graag willen meemaken of wil je graag iets 
voor de kinderen van de Klaroen doen, dan zijn 
wij op zoek naar jou!   
 

Neem gerust contact op met één van de Ouderraadsleden voor meer informatie of 
via or.klaroentienhoven@vechtstreekenvenen.nl.  
We kijken uit naar de reacties. 

 
  Kirsten, Nel, Sabrina, Steven, Esther, Fabienne, Marc, Mieke, Stella en Jannet 
 

 

 Groep 7/8  zoekt vervoer op 11 maart 8.30 vertrek naar boerderij in Westbroek, de 
Korssesteeg 3 

 Groep 1 t/m 4 gaat op 16 maart lammetjes kijken op boerderij van der vaart op de 
Looydijk ( tijd volgt)  

 Groep 3-4 zoekt op 17 april om 8.30 uur vervoer naar en om 12.00 uur  van voetbalveld 
Maartensdijk 

 Groep 5-6-7-8 zoekt op 17 april om 12.15 vervoer naar Maartensdijk en 15.30 vervoer 
terug 

 
U kunt zich aanmelden bij de leerkracht of via de Parro app 
 

mailto:or.klaroentienhoven@vechtstreekenvenen.nl


 

 
Er is elke dag nieuwe informatie over het coronavirus. Dit is de relevante informatie uit de brief 
die onze scholen deze week ontvingen van de GGD regio Utrecht.  

 
 
Verder volgen wij de informatie via dezelfde kanalen als u: 

Op de websites van het RIVM en de GGD wordt de informatie continu bijgewerkt: 

GGD: https://www.ggd.amsterdam.nl/infectieziekten/infectieziekten/infectieziekten/nieuw-coronavirus/ 

RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 

Op deze website vindt u ook antwoord op veel gestelde vragen. GGD’s zijn minder goed 

bereikbaar maar er is een landelijke corona informatienummer:  0800 1351 

 

 

Klaroen op Facebook 
 

De Klaroen Tienhoven is apart op Facebook te 

vinden. Zoek op Klaroen Tienhoven  of klik 
hier 

 
 

 
  
 

https://www.ggd.amsterdam.nl/infectieziekten/infectieziekten/infectieziekten/nieuw-coronavirus/
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
https://www.facebook.com/pages/CBS-de-Klaroen-MaarssenTienhoven/589704931157422


 



 

 

WE DRAGEN ALLEMAAL EEN 
STEENTJE BIJ 

 

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

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

  
 

Download hier de nieuwsbrief voor ouders over de Vreedzame school BLOK 5 
 

 

 
 

 

http://klaroen.com/images/_documenten/groep_1_2_-_kletskaart_blok_5_-_we_dragen_allemaal_een_steentje_bij.pdf
http://klaroen.com/images/_documenten/groep_3_-_kletskaart_blok_5_-_we_dragen_allemaal_een_steentje_bij.pdf
http://klaroen.com/images/_documenten/groep_4_-_kletskaart_blok_5_-_we_dragen_allemaal_een_steentje_bij.pdf
http://klaroen.com/images/_documenten/groep_5_-_kletskaart_blok_5_-_we_dragen_allemaal_een_steentje_bij.pdf
http://klaroen.com/images/_documenten/groep_6_-_kletskaart_blok_5_-_we_dragen_allemaal_een_steentje_bij.pdf
http://klaroen.com/images/_documenten/nieuwsbrief_ouders_blok_5.pdf


 

 

 
Allereerst hartelijk dank voor uw medewerking. Bijna alle gezinnen hebben de enquête ingevuld 
en iedereen (100%) daarvan is bereid zich aan de afspraken te houden.   
 
Opvallende punten volgens Veilig Verkeer Nederland (in vergelijk met andere scholen) : 

 47 % van de ouders vindt het verkeer rondom school (zeer) onveilig. Gevaarlijke 
route van huis naar school is opvallend vaak genoemd. Dit staat bij andere 
scholen nooit in de top 3. Bij onze school noemt 36% van de ouders dit. 

 43 % van de ouders komt met de auto naar school. Dat is relatief hoog. 

Meest genoemde punt: 

 Het hard rijden en veel verschillende soorten voertuigen op de Laan van 
Nifterlake maakt de verkeersituatie onoverzichtelijk.  

Wat kunt u doen? 

Veilig Verkeer Nederland raadt aan ouders te vragen meer te voet of met de fiets naar school te 
gaan en wijst op de volgende afspraken: 

 Toch met de auto? Houd de wegen rondom school overzichtelijk dus parkeer 
netjes in de vakken. Niet op hoek en niet op de Kiss en Ride strook. Parkeer 
liever iets verder in de straat. Als er te weinig plek is, parkeer dan om de hoek.  

 VVN: Gebruik de ‘Kiss en Ride’ alleen om kinderen af te zetten.  
 VVN Geef voorrang waar nodig, zodat iedereen veilig op school of thuis kan 

komen. 
 Houd een passende snelheid aan, ook als u haast heeft. 

 

 



 

 Als het goed is hebben de inwoners van Tienhoven van de gemeente intussen 
een verkeers enquête in de bus ontvangen. Deze enquête gaat verder in op de 
verkeers knelpunten. Maak alstublieft gebruik van de gelegenheid en vul de 
enquête in. Alleen als er genoeg mensen reageren zal de gemeente actie 
ondernemen. 

 Gemeente Stichtse Vecht vraagt de inzameldienst Suez om geen vuil meer bij 
school op te halen rond haal- en brengtijden van school. 

 Er komt een snelheidsmeting met een lasergun waar kinderen bij betrokken 
worden.  

 

 
Overzicht van bijbellessen in de maand maart 2020 
 
Week 10 ■  – 02/03 – 06/03 

 
Jouw taak voor vandaag 
Matteüs 10: 1-13, 12: 9-14 en 13: 1-9 
Jezus geeft zijn leerlingen een bijzondere taak: 
Ze gaan op weg om over Gods koninkrijk te 
vertellen. Later geneest Jezus op sabbat een 
man met een verschrompelde hand. Is dat wel 
een taak voor deze dag? Jezus vertelt ook over 
de zaaier. Zoals zaad in goede grond kan 
groeien, kan Gods liefde ook groeien als wij 
mensen het goed ontvangen. 
 

 

 
Week 11 ■ 09/03- 13/03 

Als het donker wordt 
Matteus 14: 13-33 en 16: 13-20 
Als het donker wordt vragen de leerlingen zich af waar ze eten kunnen kopen voor de vele mensen die 
bij hen zijn. Jezus vertrouwt op God – dat is meer dan genoeg. Later in de nacht komt hij over het water 
naar de leerlingen toe. Petrus weet dat Jezus de Messias is. Jezus vertelt dat het donker zal worden, dat 
hij moeilijke dingen zal meemaken. 

 

 

Week 12 ■ 16/03- 20/03 

Dit is geen droom 
Matteüs 16: 21-28, 17: 1-13 en 17: 24-27 
In de verhalen van deze week gebeuren onwerkelijke dingen. Jezus vertelt zijn leerlingen dat ze de 
komst van de Mensenzoon zullen meemaken. Op een berg verschijnen Mozes en Elia aan hem. En 
Petrus moet een vis gaan vangen waar een munt in zit. Het lijkt soms wel een droom, maar dat is het 
niet: Dit is Gods werkelijkheid. 
 

 

 



 

Week 13 ■ 23/03- 27/03 

Een dag om opnieuw te beginnen 
Matteüs 18: 21-35, 19: 16-30 en 21: 1-11 
Een man krijgt een grote schuld kwijtgescholden, maar vervolgens wil hij van iemand wel zijn geld 
hebben. Daar lijkt het op als wij elkaar niet vergeven, vertelt Jezus. Een rijke man krijgt te horen dat hij 
zijn bezittingen weg kan doen en Jezus rijdt als koning op een ezel Jeruzalem binnen. Dit is een dag om 
opnieuw te beginnen! 
 

 

Week 14 ■ 30/03- 03/04 

Anders dan alle andere nachten 
Matteüs 26: 17-75 
Jezus en zijn leerlingen vieren Pesach. Een vast onderdeel van dat feest is de vraag: Waarom is deze 
nacht anders dan alle andere nachten? Na die vraag wordt verteld over de uittocht uit Egypte. Maar dit 
jaar zal Pesach voor Jezus en zijn vrienden totaal anders zijn dan in alle andere jaren. Zal God ook nu 
zijn kind bevrijden? 

 
 

 

 

 
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. 

 

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


 

 
 

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

 

 

https://klaroen.com/images/_documenten/schoolgids_De_Klaroen_19-20.pdf
https://klaroen.com/images/_documenten/Bijlage_schoolgids_19-20.pdf

