
  

 

 
 
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 MAART/APRIL 2020 
 

• 10 maart leerlingenraad 
• 18 maart studiedag (alle groepen vrij) 
• 18 maart schoolvoetbal teams jongens groepen 5/6 
• 19 maart Kangoeroe wereldwijde wiskunde/reken wedstrijd  
• 25 maart schoolvoetbal teams meisjes groepen 5/6 
• 29 maart start zomertijd 

• 30 maart juf Coby 40 jaar in het onderwijs! 
• 30 maart theoretisch verkeersexamen groepen 7 
• 1 april schoolvoetbal teams meisjes groepen 7/8 
• 2 april nieuwe Update 
• 8 april schoolvoetbal jongens groepen 7/8 
• 9 april Paasviering en Paaslunch op school 
• 9 april continurooster (8.30-14.00u) 
• 10 april t/m 13 april Goede vrijdag en 2e Paasdag: Alle groepen vrij 
• 15 april reservedag schoolvoetbal (extra finalemiddag) 
• 15 april t/m 17 april eindtoets groep 8 
• 17 april Koningsspelen voor de groepen 1, 2, 3 (groepen 1-3 doen mee met het Koningsontbijt op school) 
• 19 april finaledag schoolvoetbal 

 
• Nieuw gepland: 20 juni schoolkorfbaltoernooi! Aanmeldformulier volgt z.s.m. 
• NIEUW gepland! 6 en 7 JULI CIRCUS TADAA op de KLAROEN (zie verderop in de Update)…. MELD Z.S.M. AAN 

AUB ! 
 

 

 
De VREEDZAME SCHOOL OUDER-INFORMATIE 
Download hier de nieuwsbrief voor ouders over de Vreedzame school BLOK 5           
 

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 

 
 

  

mailto:info.klaroenmaarssen@vechtstreekenvenen
http://klaroen.com/images/_documenten/nieuwsbrief_ouders_blok_5.pdf
http://klaroen.com/images/_documenten/nieuwsbrief_ouders_blok_5.pdf
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


 

 

[2] 

 

 

SCHRIJFSTER IN DE KLAS (4 b) 

  
Groep 4b kreeg op dinsdagmiddag 18 februari een schrijfster in de 
klas. Haar naam was Maranke Rinck en zij heeft verschillende leuke 
boeken geschreven. 
Een bekend boek van haar is ‘Tangramkat’. Dit boek heeft in 2017 de 
Zilveren Griffel gewonnen en ook de Gouden Penseel. 
  
We konden Maranke allerlei 
vragen stellen over haar werk als 
schrijfster. Zij had een leuke 
PowerPoint met foto’s van haar 
woon- en werkplaats en ook 
foto’s van haar boeken. 
Haar favoriet geschreven boek is 
‘Bob Popcorn’. Dit boek had ze 
meegenomen en ze heeft hier 
ook een stukje uit voorgelezen. 

  
Hierna liet ze het boek ‘Tangramkat’ zien. Voor de klas had ze 
tangramkaartjes meegenomen en een kaart met tangram voorbeelden. De 
kinderen gingen enthousiast aan het puzzelen. 
Het boek heeft ze voor ons achtergelaten, zodat we hier fijn uit kunnen lezen. 
  
De dag daarna zijn we in de klas nog aan het knutselen gegaan met tangram en hebben onze eigen 
tangramkatten, zwanen, huizen, en noem maar op, gemaakt. 
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ANDERE TIJDEN 
 
Met dit artikel wil de werkgroep "Andere Tijden" u graag informeren 
over de stand van zaken betreffende de voortgang en onderzoek naar 
mogelijkheden voor andere schooltijden op de Klaroen Maarssen en 
Tienhoven. 
  
In voorgaande Updates heeft u al kunnen lezen dat de werkgroep sinds 
vorig jaar maart 2019 verschillende vergaderingen heeft georganiseerd 
in aanwezigheid van drie MR ouderleden (één van Tienhoven en twee 
van locatie Maarssen), leraren van locatie Maarssen en Tienhoven en de beide directeuren van de Klaroen. 
  
Het doel van deze werkgroep was onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om over te gaan naar 
een ander schooltijdenmodel op de Klaroen (zoals bijvoorbeeld een continurooster of 5-gelijke dagen model).Op 
verschillende vergaderingen zijn experts uitgenodigd, met veel ervaring bij implementaties op basisscholen in het 
land en aanbieders van alternatieve lunchopvang. 
  
De werkgroep had als voorwaarde voor een ouderraadpleging dat er een rooster ter tafel zou komen waar de 
leerkrachten zich in konden vinden. Uiteraard hebben de leerkrachten het afgelopen jaar uitvoering over 
verschillende mogelijkheden en voorstellen gediscussieerd. Zij hebben zelf ook alternatieven ingebracht, maar 
niets kon rekenen op een meerderheid. 
  
Dinsdag 4 februari heeft de werkgroep de conclusie moeten trekken, dat op dit moment niet voldoende 
draagkracht en steun bestaat voor een continurooster of 5 gelijke dagen model onder de leraren van de Klaroen. 
En met niet voldoende bedoelen we een zeer groot percentage (80% van de leraren stemt tegen 
een ander schooltijdenmodel).  Belangrijkste nadelen zijn: 

·         Kinderen passen niet met zijn allen op het plein, dat betekent verschillende pauzes voor 
verschillende groepen. De logistiek daarvan brengt onrust mee. 
·         Inhuur pleinwacht brengt risico’s met zich mee. Voor de aanwezigheid van kwalitatief voldoende 
pleinwacht is De Klaroen dan afhankelijk van een derde organisatie. Te weinig of kwalitatief tekort aan 
pleinwacht ( nu of in toekomst) brengt onrust voor leerlingen en voor leerkrachten (die het op moeten 
lossen) 
·         Leerkrachten hebben geen gezamenlijke pauze. Leerkrachten van de Klaroen hechten veel waarde 
aan deze pauze omdat ze deze ook gebruiken voor kort overleg met collega’s.   

  
Na alle voorlichting en discussie blijft de inschatting dat overgaan naar een rooster waarbij alle kinderen 
overblijven, tot meer werkdruk zal leiden. Natuurlijk hebben de leerkrachten collega’s van scholen MET 
continurooster gepeild en dat heeft die angst niet weggenomen. Er zijn namelijk in Nederland inmiddels ook 
scholen die terugkomen hun keuze voor een continurooster. En in de media verscheen onlangs dit 
artikel:  https://www.aob.nl/nieuws/het-continurooster-breekt-leraren-op/  
  
Met dit voortgangsbericht moeten we u dan ook mededelen dat er onder de ouders van de school geen 
oudervragenlijst uitgezet gaat worden. Wij zijn trots op een stabiel en toegewijd team en we willen dat graag zo 
houden in deze tijd van lerarentekort. 
  
De werkgroep heeft besloten dit onderwerp de komende 3 jaar niet meer op de agenda te zetten en zal dit aan 
de MR laten weten. 
  
We realiseren ons dat De Klaroen wellicht nog de enige school in deze regio is die het 
traditionele  schooltijdenrooster hanteert, de werkgroep vindt en verwacht dat dit niet nadelig voor de Klaroen 

https://www.aob.nl/nieuws/het-continurooster-breekt-leraren-op/
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zal zijn omdat ook onder ouders de meningen verdeeld zijn. Overblijven blijft op De Klaroen dus vrijwillig, het is 
een faciliteit waar elke ouder voor kan kiezen of niet. 
  
We hopen dat u de conclusie van de werkgroep kunt respecteren, er is een jaar zeer zorgvuldig onderzoek gedaan 
en veel expertise opgedaan, maar de komende 3 jaar zal er geen wijziging in het schooltijdenrooster komen. 
  
 
De werkgroep "Andere Tijden" 
Renee, Oscar, Tom (namens de MR- ouders Tienhoven en Maarssen),  
Lotte, Brechtje (namens het team Maarssen en Tienhoven) 
Gwen en Wim (schoolleiders) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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://klaroenmaarssen.tsopro.nl/
http://klaroenmaarssen.tsopro.nl/
mailto:tso.klaroenmaarssen@eigen-en-wijzer.nl
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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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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 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). 
 
Week 14 t/m 16 (30 maart t/m 17 april): Volgen 
Inhoud: Mensen volgen en navolgen. In hun doen en hun denken, in hun keuzes en levenswaarden. 
Bijbel: Twee blinden (Matteüs 20, 29-34); Intocht Jeruzalem (Johannes 12, 12-16); Laatste avondmaal (Johannes 13); Gevangengenomen 
(Johannes 18 en 19); Paasmorgen (Johannes 20); Petrus volgt Jezus (Johannes 21, 1-25). 
 

 
 
 

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! 

 
 
 

 

  

 Kenza 3-3 1c  

 Floor  10-3 1a  

Julia 12-3 1b  

Suus 12-3 1b  

Maud 18-3 1c  

Fos  22-4 1b  

Jeslynn 15-5 1a  

Jakey 20-5 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 
 
1 maart Liz (BSO) 
2 maart M’hamed (schoolschoonmaker) 
17 maart juf Femke (groep 8) 
27 maart juf Bianca (groep 6) 
9 april juf Coby (groep 6) 
 
 
 
 

VERJAARDAGEN LEERLINGEN  MAART/APRIL 2020

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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APRIL 
1 Romaisa  6a 

2 Lieke 8a 

3 Evi  1a 

4 Charlotte  4a 

4 Twan  4a 

4 Liam  1a 

5 Loek  5a 

6 Sara  8a 

6 Bo  1b 

8 Ouassim  6a 

8 Ruth  7a 

8 Tosca  7b 

8 Feline  2b 

9 Jules  4a 

11 Julius  4a 

11 Marwan  2b 

11 Stan  2c 

13 Tobias  5a 

14 Ruben  7a 

14 Saar  2b 

15 Doutzen  7b 

15 Fedde  5a 

16 Jolie  2b 

16 Daan  6a 

16 Lola  8a 

16 Mila  7a 

17 Benjamin  3a 

19 Sam  1a 

19 Lilly  2b 

20 Kirsten  2a 

22 Loïs  2a 

22 Joep  6a 

23 Hugo  8a 

23 Noor  2a 

24 Terence 1a 

24 Suze  2c 

24 Daen  5a 

25 Tim  1b 

29 Fien  7a 

30 Puck  7a 

 
 
VANAF 1 AUGUSTUS 2020 ALLE SCHOOLTERREINEN ROOKVRIJ 
 
Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle schoolterreinen rookvrij zijn, van primair onderwijs tot en met MBO’s en 
universiteiten.  
Zien roken doet roken en het schoolterrein moet niet de plek zijn waar kinderen leren roken. In 2040 willen we een 
rookvrije generatie. Samen met het Trimbos-instituut, de Gezonde School en de Alliantie Nederland Rookvrij werken 
we hier naar toe. 
 

 
 
Voor de Klaroen Maarssen geldt dat ook voor de wacht- en 
brengplaatsen voor en achter de hekken en rond de 
fietsenstallingen op de stoep, als rookvrijgebied  voor ouders 
en verzorgers. 
 
Alvast dank voor uw medewerking. 
 

https://vimeo.com/394966610/643285ffb4 
 

  

https://vimeo.com/394966610/643285ffb4
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INGEZONDEN 



 

 

[10] 

 

 

 


