
  

 

 

UPDATE EN ANDERE KLAROEN-INFORMATIE DIGITAAL  

Deze UPDATE en veel andere Klaroeninformatie wordt alleen digitaal verzonden. 
 
 
     

 

AGENDA APRIL 2020 

• Alle activiteiten in april zijn afgelast 
• 27 april t/m 8 mei meivakantie 

 

AGENDA MEI 2020 

• 10 mei moederdag 
• 11 mei eventueel eerste schooldag incl. luizen controle 
• 20 mei eventueel Meester & Juffendag 
• Kamp groep 7-8 is verplaats (evenement van meer dan 10 personen)  

 

AGENDA JUNI 2020 

• 11 juni schoolreis 1 t/m 6 
• 15 t/m 18 juni kamp groep 7-8  
• 21 juni vaderdag 
• 24 juni kleedjes markt 

 
 
  
 

 

 April 2020 
 



 

Jullie zijn kanjers 

 

Wat een grote verrassing kregen wij vorige week van u en de leerlingen, via de ouderraad. Een 
grote taart om ons te bedanken voor ons werk. Wij hebben gelukkig snel kunnen schakelen van 
school naar thuiswerk. Dat komt door het werken met Snappet en door onze ict-vaardige en 
flexibele leerkrachten. Maar het komt zeker ook dankzij onze snelle behulpzame ouders die in 
deze moeilijke omstandigheden tijd weten te maken om hun kinderen bij te staan en te steunen. 

 
 
We doen erg ons best om het schoolwerk zo duidelijk, relevant en haalbaar mogelijk bij jullie 
thuis te krijgen. Fijn dat jullie vinden dat we goed werk leveren.  
 
Naast de taart ontvingen we sowieso veel lieve, aardige en enthousiaste berichten. 
Wat een opsteker in deze moeilijke tijd!  Heel veel dank, het doet ons goed en het motiveert ons 
om door te gaan, want het gaat allemaal nog wel even duren. 
 



 

 
Lieve top ouders, ondanks een lege klas kunnen we zien dat bijna alle kinderen toch groei 

doormaken. We weten dat het een ontzettende belasting voor jullie is. (Thuis)werken en dan 
ook nog de kinderen met hun thuiswerk begeleiden. Heel erg knap dat jullie het toch voor elkaar 

krijgen. Houd vol. De deugd van de week is :  
 

 
 

  



 

 

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 
 

 

 

 
Zoals u op de agenda heeft kunnen zien, zijn alle activiteiten op school in de maand april 
geannuleerd.  Enkele zijn nog in te halen, andere komen te vervallen. Kamp van groep 7-8 kan 
ook geen doorgang vinden, omdat het op pad gaan met de groep gezien kan worden als een 
samenscholing en dat mag niet tot 1 juni. Gelukkig hebben we kamp kunnen verschuiven naar 
15 t/m 18 juni. Er zijn natuurlijk kosten gemaakt, wij hebben als school vooruitgeboekt en 
betaald. U heeft misschien ook al uw financiële bijdrage geleverd. Hoe dit allemaal verrekend 
moet gaan worden, hoort u later van ons. We houden de administratie nauwkeurig bij en komen 
er later bij u op terug. We hopen op uw begrip hiervoor. 

 

Klaroen op Facebook 
 

De Klaroen Tienhoven is apart op Facebook te 

vinden. Zoek op Klaroen Tienhoven  of klik 
hier 

 

 

 
  
 

 

 

 

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
https://www.facebook.com/pages/CBS-de-Klaroen-MaarssenTienhoven/589704931157422


 

 
Overzicht van bijbellessen in de maand april 2020 

 

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? 

 

Week 15 ■ 06/04 -10/14 

Schud me wakker 
Matteüs 27: 11-26, 27: 33-66 en 28: 1-10 
Als er iets verschrikkelijks gebeurt, zou je willen dat er iemand is die je wakker maakt. Dat het allemaal 
niet echt zou zijn. Maar de vrienden en vriendinnen van Jezus zitten in een nachtmerrie die de 
werkelijkheid is. Hier kan niemand je uit wakker maken; of toch wel? Met Pasen vieren het wonder dat 
God Jezus wakker roept uit de dood. 

Week 16 ■ 14/04 -17/04 

Wie is de baas? 
1 Koningen 1: 1-37 en 3: 1-15 
Koning David is oud geworden en kan niet lang meer koning blijven. Wie zal hem opvolgen? Zijn zoon 
Adonia oefent alvast hoe het is om koning te zijn: hij organiseert een feest waar zijn toekomstige 
onderdanen voor hem buigen. Maar de koning beslist anders: Salomo zal hem opvolgen. Als Salomo 
koning is, vraagt hij God om wijsheid zodat hij een goede koning kan zijn. 
 

Week 17 ■ 20/04 - 24/04 

Wat is wijsheid? 
1 Koningen 3: 16-28, 4: 21-34 en hoofdstuk 5 
Koning Salomo is ontzettend wijs. Als twee vrouwen ruzie maken om een kind, weet hij een oplossing. 
Zijn wijsheid maakt hem beroemd en schatrijk. 



 

 

 

Vakantierooster 2020 -2021 

 
 

 

 

 

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

