
  

 

 

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

 
Hoera, we hebben weer kinderen in de school! Dat werd wel tijd, want de Meester en Juffen vonden 

het echt saai worden op school en ze misten ‘hun kinderen’.  

Sinds 11 mei gaan we met de helft van de klas naar school. Dat vraagt veel aandacht voor logistiek 

en schoonmaak: de hele dag mogen de kinderen van de ene groep niet in aanraking komen met (spullen 

van) een andere groep. De directeur zag er tegenop: Al die nieuwe regels. Bij de straat een chaos 

van rennende kinderen met vragende ogen wat er nu weer van ze verwacht wordt. Jorinda, onze 

nieuwe kleuterjuf startend zonder wenperiode. Vierjarige kleuters die hun allereerste schooldag 

helemaal alleen hun klas in moeten,  zonder hun ouders. Kinderen die hun vriendjes missen die niet in 

hun shift zit. Kinderen die op hun thuiswerkdag hun juf/meester niet kunnen bereiken voor hulp. 

Teleurgestelde ouders die nog steeds maar heel beperkt kunnen werken… 

 

Maar op dag 4 kan ik zeggen dat in Tienhoven de nieuwe 1,5 meter wereld vrij soepel verloopt.  

Vanaf dag 1 komt 99% van de kinderen precies op tijd op school. Superknap! Ouders en kinderen 

houden zich keurig aan alle voorschriften. Ook lukt het de kinderen om hun werk te maken op de 

thuiswerkdag. De meester en juffen krijgen nieuwe energie van hun kinderen. De 2 jongste kleuters 

lachen op school, en Juf Jorinda ook. 

 

Kortom het verloopt allemaal goed dankzij onze begripvolle, nuchtere, hulpvaardige ouders.   

Dankzij onze slimme kinderen die alle nieuwe regels goed opvolgen en goed op elkaar passen.  

Dankzij ons team dat zo flexibel de lessen vormgeeft en telkens zonder zeuren naar een  

andere manier van onderwijs omschakelt.  

 

Nu maar hopen dat we snel weer met de hele klas naar school kunnen. 

 Mei 2020 
 



 

WELKOM  
 

 

 
 
We hebben 2 nieuwe leerlingen in groep 1. Abe de 
Jong en Axel Louwerens. Ze moesten de eerste 
dag helemaal alleen naar binnen. Hun ouders 
mochten wegens de corona maatregelen niet mee 
naar binnen. Gelukkig zijn het stoere jongens, dus 
het is helemaal goed gegaan. Lieve Abe en Axel, we 
wensen jullie en je ouders een hele fijne tijd op De 
Klaroen! 
 
Tijn van Gent uit groep 6 neemt afscheid. Wij 
wensen hem veel plezier op zijn nieuwe school.  

 

AGENDA MEI /JUNI/JULI 2020  
 
Het is nog steeds lastig om activiteiten te plannen. Vanuit de stichting zijn alle activiteiten tot de zomer 
vakantie geannuleerd.  

 Meester- en juffen dag hadden we graag willen vieren met alleen kinderen maar met een halve 
klas is het niet leuk dus die dag is ook geannuleerd.  

 Schoolreis stond gepland voor juni. Aangezien we dan met meer dan 30 op stap zijn en er ook 
veel ouders nodig zijn, vinden we dit onverantwoord.Voor schoolreis is nog geen geld gevraagd. 

 De Avondverdaagse is definitief geannuleerd 
 
Nog niet definitief afgeblazen is kamp 7-8. De locatie in Ameland heeft 15, 16,17 en 18 juni voor ons in 
optie staan. We wachten 20 mei af wat de overheid voor maatregelen treft na 1 juni. 
 
Voor de musical hebben we een alternatief. We vormen de musical om naar een filmscript en maken 
een video. Dit is op voowaarde dat we 1 juni met de hele klas naar school kunnen om met zijn allen te 
oefenen op de gezamenlijke zang en dans.  

 

VRIJE DAGEN MEI /JUNI/JULI 2020  
 
21 en 22 mei Hemelvaart en de dag erna 
1 juni 2e Pinksterdag ( alle groepen vrij)  
25 juni Studiemiddag ( alle groepen s’middags vrij)  
17 juli  vanaf 11.30 uur zomervakantie 

 

 
OPROEP DECOR BOUW  
 
Zoals u heeft kunnen lezen zal groep 7/8 mogelijk de 
musical als film opnemen. Daarvoor zijn decorstukken 
nodig. Zijn er ouders uit groep 7/8 die kunnen helpen 
met verzamelen, maken en schilderen van de 
noodzakelijke spullen?  
Laat het Brechtje weten via Parro of mail naar 
bsierksma@vechtstreekenvenen.nl  

 
 
 
 



 

CORONA NIEUWS 

Handreiking bij langdurig neusverkouden kinderen 
Bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 | versie 12 mei 2020  

Achtergrond 
Om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan moet iedereen met klachten van hoesten en/of 
neusverkoudheid en/of koorts thuisblijven totdat de klachten ten minste 24 uur over zijn. Dit geldt ook 
voor kinderen, die dan dus ook niet naar school of kinderopvang mogen komen. Het is echter niet 
wenselijk dat kinderen met bekende chronische luchtwegklachten niet toegelaten worden op school of 
kinderopvang. Ook is het niet wenselijk dat kinderen met nieuwe milde luchtwegklachten langdurig 
school verzuimen of langdurig geen toegang hebben tot de kinderopvang. 

Basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs 
Als de klachten van een kind als herkenbaar onveranderd passen bij een reeds bestaande aandoening 
(zoals hooikoorts of astma) mag het kind naar school. Bij verandering van het klachtenpatroon of bij het 
ontstaan van nieuwe klachten naast het bekende klachtenpatroon, blijft het kind thuis tot deze nieuwe 
klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd.  

De JGZ-arts verbonden aan de school beoordeelt zo nodig de situatie voor het individuele kind in 
overleg met ouders, school en eventueel de huisarts of behandelend arts. Bij twijfel over de oorzaak van 
de klachten kan het kind getest worden om COVID-19 uit te sluiten of aan te tonen. 

Ook bij een kind met nieuw ontstane milde klachten, kan een test overwogen worden als de klachten tot 
meer dan een week schoolverzuim leiden. 

 
 

 

 

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 

 

 

 

 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19
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


 

Overzicht van bijbellessen in de maand mei 2020 
 

Week 20 ■ 11/05- 15/05 

Ik heb alles 
1 Koningen 10: 1-29 en 11: 1-13 
Een buitenlandse koningin komt kijken naar de rijkdom en het succes van Salomo. De koning heeft van 
alles veel. Maar hij aanbidt ook veel goden in plaats van de Ene, de Eeuwige van Israël. Daarmee doet 
hij God verdriet. 

 
Week 21 ■ 18/05 -20/05 

Een mantel in twaalf stukken 
1 Koningen 11: 26-39 en 11: 41 - 12: 20 
Het koningschap van Salomo heeft geen toekomst. Een mantel wordt in twaalf stukken gescheurd, als 
teken van wat Israël te wachten staat: Het land zal uiteenvallen. 
 

Week 22 ■ 25/05 -29/05 

Hoe moet het verder ? 
1 Koningen 1: 1-37 en 3: 1-15 
Handelingen 1: 1-11, 2: 1-13 en 2: 42-47 
In de week tussen Hemelvaart en Pinksteren lezen we de verhalen die bij deze feestdagen horen. We 
horen hoe Jezus naar de hemel gaat en hoe later de heilige Geest neerdaalt op de hoofden van de 
leerlingen. 
 

 
 

Vakantierooster 2020 -2021 

 
 
 
 
 

 



 

 
 

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

 

 

Klaroen op Facebook 
 

De Klaroen Tienhoven is apart op Facebook te 

vinden. Zoek op Klaroen Tienhoven  of klik 
hier 

 
 

 
  

 

https://klaroen.com/images/_documenten/schoolgids_De_Klaroen_19-20.pdf
https://klaroen.com/images/_documenten/Bijlage_schoolgids_19-20.pdf
https://www.facebook.com/pages/CBS-de-Klaroen-MaarssenTienhoven/589704931157422

