
  

April 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 
     

 

LEERLINGEN VAN DE KLAROEN…… 

WE MISSEN JULLIE!!!! 

Groetjes van de meesters, juffen en andere medewerkers van de Klaroen. 

 

AGENDA APRIL/MEI 2020 

 

• 8 april schoolvoetbal jongens groepen 7/8 (geannuleerd) 
• 9 april Paasviering en Paaslunch op school (geannuleerd) 
• 9 april continurooster (8.30-14.00u) (n.v.t) 
• 10 april t/m 13 april Goede vrijdag en 2e Paasdag: Alle 

groepen vrij (Geen noodopvang op school) 
• 15 april reservedag schoolvoetbal (extra finalemiddag) (geannuleerd) 
• 15 april t/m 17 april eindtoets groep 8 (geannuleeerd) 
• 17 april Koningsspelen voor de groepen 1, 2, 3 (groepen 1-3 doen mee met het Koningsontbijt op school) 

(geannuleerd) 
• 19 april finaledag schoolvoetbal (geannuleerd) 
• 23 en 24 april Kamp 5/6 (geannuleerd) 
• 25 april tot en met 10 mei meivakantie (Geen noodopvang op school) 

 
• Nieuw gepland: 20 juni schoolkorfbaltoernooi! Aanmeldformulier volgt z.s.m. 
• We hopen nog steeds dat dit door kan gaan: 6 en 7 JULI CIRCUS TADAA op de KLAROEN (zie verderop in de 

Update)…. MELD Z.S.M. AAN AUB ! 
 

thuiswerken 

Dagelijks starten leraren in een leeg gebouw en andere leraren werken vanuit thuis, zo bizar om steeds die lege 
lokalen te zien en alleen maar op afstand te kunnen werken met onze leerlingen. Ook al beginnen we onze draai 
daarin te vinden, we missen onze leerlingen zo ontzettend. Gelukkig is er wel intensief contact op afstand via de 
telefoon, de computer en zo af en toe aan de deur op gepaste afstand. Dinsdag jl. hebben we vernomen dat dit in 
ieder geval tot en met de meivakantie zal voortduren. We begrijpen dat dat ook voor u als ouders een 
ontzettende belasting is. Thuiswerken en ook nog de kinderen met hun thuiswerk begeleiden.   
 
We zullen door moeten zetten, steeds met als doel in het vizier: de gezondheid van iedereen. 
De juf of meester blijft natuurlijk aanspreekpunt voor u. Mocht u vragen (of zorgen) hebben die 
niet aan de juf of meester gesteld kunnen worden, dan kunt u altijd juf Ineke (onze Intern  
Begeleider) benaderen idbruin@vechtstreekenvenen.nl of mij wverkerk@vechtstreekenvenen.nl  

ZIE BIJLAGE BRIEF voorzitter 
college van bestuur  

dhr. N. de Haas 

mailto:info.klaroenmaarssen@vechtstreekenvenen
mailto:idbruin@vechtstreekenvenen.nl
mailto:wverkerk@vechtstreekenvenen.nl
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De VREEDZAME SCHOOL OUDER-INFORMATIE   

>>>>>      OOK THUIS GOED BRUIKBAAR       <<<<< 

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 

 

 

 

DIGITALE HOOFDLUISCONTROLE…..NEE TOCH ?????!!!!! 

 
Wat hebben we een leuke maar ook “boze” reacties ontvangen op onze 1 aprilgrap. 
Hoe we dit toch konden bedenken?  
En ouders die ons lieten weten echt niet mee te doen aan dit soort acties van de Klaroen 
en niet van plan waren een foto te sturen. 
Ook ouders die ons echt wel waardeerden en dat we zo ons best deden om alles goed te 
regelen tijdens de coronacrisis, maar dit toch echt te ver vonden gaan…….:-) 
 
Dank voor al die reactie, in deze tijd brengt het ons in ieder geval een lach op het gezicht. 
 
En nog leuker dat best veel ouders er echt ingetrapt 
zijn. Zelfs onze hoofdluiscoördinator, die zich afvroeg of 

ze iets kon betekenen in dit proces. 
 
We ontvingen heel wat foto’s van de koppies van onze leerlingen, maar ook 
ouders die ons probeerden terug te pakken. Al met al een geslaagde 1 aprilgrap. 
 
Even plezier dus in deze bizarre tijd. 
 

 
 
 
 

   

http://klaroen.com/images/_documenten/nieuwsbrief_ouders_blok_5.pdf
http://klaroen.com/images/_documenten/nieuwsbrief_ouders_blok_5.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/03/gr-1_2-kletskaart-blok-5-we-dragen-allemaal-een-steentje-bij.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/03/gr-3-kletskaart-blok-5-we-dragen-allemaal-een-steentje-bij.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/03/gr-4-kletskaart-blok-5-we-dragen-allemaal-een-steentje-bij.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/03/gr-5-kletskaart-blok-5-we-dragen-allemaal-een-steentje-bij.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/03/gr-6-kletskaart-blok-5-we-dragen-allemaal-een-steentje-bij.pdf
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GEANNULEERDE ACTIVITEITEN VANWEGE CORONA 

Zoals u op de agenda (1e pagina) heeft kunnen zien, zijn alle activiteiten en vieringen tot in ieder geval tot en met 
de meivakantie geannuleerd. Tot de meivakantie stonden veel leuke, spannende en leerzame activiteiten 
gepland. Te veel om hier op te sommen. Eén ding is helaas zeker, door de genomen maatregelen, kunnen deze 
activiteiten niet doorgaan.  
 
Enkele activiteiten zijn misschien later nog in te halen, andere activiteiten moeten helaas vervallen en volgend 
jaar in de herkansing. 
 
Ook zijn voor enkele activiteiten flink wat onkosten gemaakt (denk aan het schoolkamp 5/6). Wij hebben als 
school natuurlijk al veel reserveringen vooruitbetaald. U heeft op uw beurt misschien ook al uw financiële 
bijdrage geleverd. Hoe dit allemaal verrekend gaat worden hoort u later van ons. We houden een nauwgezette 
administratie bij en komen daar bij u later op terug. We hopen op uw begrip hiervoor. 

 

VAKANTIEROOSTER 2020-2021 

 

 

 

WIJZIGING SCHOOLTIJDEN KLAROEN MAARSSEN  

VANAF 2020-2021 

 
U heeft in de Update van maart gelezen, dat de Klaroen de komende 3 jaar niet over 
gaat naar een ander schooltijdenmodel (geen continurooster of 5 gelijke dagen model). 
Wel heeft de MR ingestemd in een wijziging van het huidige schooltijdenrooster na een 
voorstel van het team.  
 
Na de zomervakantie zal de lunchpauze ingekort worden met een kwartier (12.00u-
13.00u).  
De lessen beginnen ’s middags om 13.00u i.p.v. 13.15u 
Dat betekent dat de kinderen ’s middags uit zijn om 15.00u i.p.v. 15.15u (op ma, di, do en vr).  
Op woensdag blijven de tijden gelijk (8.30u-12.15u). 
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De tijden lopen dan gelijk met de tijden van Klaroen Tienhoven. Het grote voordeel van deze wijziging is dat de 
kinderen op school korter pauze hebben. Vaak moeten meer dan 130 leerlingen tussen de middag bijna een uur 
doorbrengen op onze relatief te kleine pleinen. Ook de aansluiting met Klaroen Tienhoven heeft voordelen voor 
naschoolse activiteiten, vergaderingen enz. 
 
Eigen en Wijzer gaat deze aangepaste tijden ook verwerken in hun TSO en BSO tijden. 

 

 

GROEPSVERDELING 2020-2021 

Hoewel er in deze crisistijd niet heel veel zeker is en ook weinig vooruit te 
plannen is, kunnen we wel voorzichtig vooruit kijken naar het volgende 
schooljaar. 
Na de formatiebesprekingen met de voorzitter van de stichting Vechtstreek 
en Venen en de MR van de Klaroen, is het besluit genomen om volgend 
schooljaar wel weer met 13 groepen van start te gaan, maar deze zullen 
anders ingedeeld worden.  
 
Dat heeft dus consequenties voor de groepsverdeling.  
Volgend jaar zullen we starten na de zomervakantie met:  

 3 kleutergroepen 

 2 groepen 3 

 1 groep 4 

 1 groep 5 

 1 combinatiegroep 5/6 

 1 groep 6 

 2 groepen 7 

 2 groepen 8 
 
Waarom deze combinatiegroep 5/6? Onze groepen zijn inmiddels zo klein geworden (veel groepen rond de 20) 
dat het onmogelijk is een formatie te bekostigen zonder combineren van groepen. 
Dat betekent dus ook dat we de huidige groepen 4 en 5 opnieuw zullen moeten samenstellen.   
Belangrijk voor deze actie is dat we van u (en vooral uw kind) horen welke kinderen graag bij welk vriendje of 
vriendinnetje in de klas willen. Daarna zullen we met de betrokken leraren een groepsverdeling maken. We zullen 
zoveel mogelijk rekening houden met de voorkeur van u of uw kind.  De ouders van de toekomstige groepen 5, 
5/6 en 6 krijgen hier binnenkort een formuliertje voor.  
De 2 nieuwe groepen 3 zullen samengesteld worden door de juffen van de groepen 1/2.  
Welke juf of meester op welke dag voor de groep staat is nog niet bekend.  Daar gaan we de komende maanden 
aan werken. 

 

GODSDIENSTONDERWIJS OP DE KLAROEN 

 
Hieronder staan de verhalen die verteld zouden worden in een normale klassensituatie, met het thuiswerken is 
dat natuurlijk anders.  
 
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: 
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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). 
 
Week 17 t/m 19 (20 april t/m 8 mei) Stilstaan 
Inhoud: Stilstaan bij bijzondere dagen, gebeurtenissen en mensen. Gedenken in feesten, verhalen en rituelen. 
Bijbel: De herinnering aan Jeruzalem (Psalm 137, Psalm 126, Psalm 150). 

 

THUISWERKEN GROEP 1/2 

 
Ineens is de school dicht en gaan ook de kleuters niet naar school. Sommige 
kinderen zitten al bijna twee jaar in de kleuterklas, maar andere kinderen waren 
drie weken geleden 4 geworden en hebben dus pas 1 of enkele dagen in de klas 
meegemaakt. Het thuiswerken voor de kleuters ziet er natuurlijk heel anders uit 
dan bij de kinderen van groep 3 tot en met 8. Kleuters spelen nog veel in de klas en 
buiten. Dat kan thuis natuurlijk ook, al missen ze daarbij wel de andere kinderen 
uit de klas. Maar daarnaast wordt er ook zeker gewerkt door de kleuters. 
Werkboekjes, puzzels, opdrachten van klein naar groot, zaadjes planten, 
letterbladen, er is genoeg te doen. Daarnaast is er sinds de tweede week een online prikbord bijgekomen 
(https://padlet.com/svessen/groep1en2). Hierop staan alle opdrachten en tips die meegegeven zijn, maar 
daarnaast komen er vrijwel dagelijks nieuwe, vaak activerende, opdrachten bij. Zo zijn er instructiefilmpjes van de 
juffen waarbij de kinderen hyacinten kunnen knutselen, lieveheersbeestjes kunnen schilderen en dierentuinen 
kunnen bouwen. Maar er worden ook boeken voorgelezen door de juffen en er staan veel leuke sites met 
oefeningen op zoals Engels, Squla en 123ZING.  
Als juffen missen wij de kinderen natuurlijk ontzettend in de klas. Wij zijn heel soms op school om het één en 
ander te regelen, maar het is niet fijn om alle stoeltjes leeg in de klas te zien staan. Gelukkig zien wij veel van de 
kinderen door foto's die ons worden opgestuurd en door af en toe contact te hebben met de kinderen. Hopelijk 
tot snel! 
 
Juf Wilma, juf Linda, juf Rosa en juf Sabine 
 
 

berichtje uit de kleutergroepen 

Graag willen wij u weer even herinneren aan de afspraken van de cirkels (voor later als we 
weer op school zijn) 

 
Wij zouden het heel fijn vinden als wij met onze klassen 
over het pad naar de cirkels kunnen lopen. Wilt u 
ervoor zorgen dat het pad echt vrij blijft?  
 
De kinderen worden vervolgens uit de cirkel 
opgehaald.  Graag dus even wachten tot wij met de gehele 
groep in de cirkel zijn. Zo houden wij het overzicht over uw 
kind(eren).  
 
Alvast bedankt! 
  

https://padlet.com/svessen/groep1en2
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THUISWERKEN GROEP 7a 
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CIRCUS TADAA OP 7 JULI 

WE HOPEN NOG STEEDS DAT DIT DOOR KAN GAAN 
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 april, 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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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! 

 
 
 

 

 

 

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 

 
9 april juf Coby (groep 6) 
 
 
 

VERJAARDAGEN LEERLINGEN  APRIL /MEI 

2020

Verjaardagen april 
  

    Groep 

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 

Fos  22-4-2016 1b  

Jeslynn 15-5-2016 1a  

Jakey 20-5-2016 1c  

Marley  6-6-2016 1a  

https://www.facebook.com/pages/CBS-de-Klaroen-MaarssenTienhoven/589704931157422
http://www.schoolmelk.nl/
https://www.facebook.com/pages/CBS-de-Klaroen-MaarssenTienhoven/589704931157422
http://www.campinaopschoolmelk.nl
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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 

 

 

 

 

 

 


