
  

MEI 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 
 

11 mei 2020…..we schrijven geschiedenis… 
de herstart op de Klaroen…. 

Eindelijk konden we maandag 11 mei weer naar school.  
Anders dan anders, maar alles gaat gelukkig goed!! We nemen alle maatregelen serieus en de kinderen houden 
zich er keurig aan. We zien 
weer blije kinderen en blije 
leraren op de Klaroen. 
 
Na een plotselinge omkeer in 
het onderwijs vanaf 17 maart 
(start afstandsonderwijs), 
heeft het team van de 
Klaroen voor de meivakantie 
de knop weer volledig 
omgezet naar het 50% en 
anderhalve meter onderwijs.  
 
Ik ben trots op het team van 
de Klaroen, zo flexibel, zo creatief, zo snel weer kunnen omschakelen en dan ook met zoveel enthousiasme de 
school weer openen.  Maar ook ben ik trots op u (ouders/verzorgers)! Ook u staat steeds weer voor een andere 
situatie, steeds maar weer moet u zich aanpassen. En het meest trots zijn we op onze leerlingen! Ik schrijf niet 
voor niets de titel: “we schrijven geschiedenis”! Onze kinderen/leerlingen maken dit zelf helaas allemaal echt 
mee. Daarom zijn we blij dat onze leerlingen nu weer naar hun vertrouwde schoolomgeving kunnen gaan en weer 
kunnen leren en spelen met andere kinderen.  Ook kunnen we zeggen dat onze leerlingen ontzettend veel digitale 
en 21e eeuwse vaardigheden hebben opgedaan de laatste weken. Wat was het een uitkomst dat we “toevallig” in 
september overgestapt waren naar Snappet met de midden/bovenbouwgroepen.  
 
We zijn supertrots op onze Klaroenleerlingen!  
 
Wim Verkerk 
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AGENDA MEI/JUNI 2020 
 

Helaas is het lastig om allerlei activiteiten te plannen tijdens de corona crisis. In principe zijn de meeste activiteiten tot 
nu toe geannuleerd tot de zomervakantie. Mochten er toch weer op grond van versoepelingsmaatregelen van de 
overheid activiteiten mogelijk zijn, dan leest u dat in een aparte mail. We beperken ons hieronder voorlopig even tot de 
vrije dagen en vakanties. 
 
• 21-05 en 22-05 Hemelvaart en vrijdag erna vrij (alle groepen vrij) 
• 01-06 2e Pinksterdag (alle groepen vrij) 
• 22 juni bekendmaking groepsverdeling 
• 25-06 Studiemiddag (alle groepen ’s middags vrij) 
• 17-07 vanaf 11.30u zomervakantie 

 
 

Omgekeerd “oudergesprek”  
 
Onderstaand bericht heeft u deze week van de meester of juf ontvangen. 
Mocht u dit gemist hebben, dan kunt u ook een apart mailtje sturen naar de meester of juf met antwoord op 
onderstaande vragen. 
 
Als het mogelijk was geweest, had ik met ieder van jullie een oudergesprek gevoerd om te inventariseren hoe de 
thuisblijf-periode van jullie is verlopen. 
Hierbij een alternatief. Dit geeft toch een goed beeld zodat wij weten waar we rekening mee moeten houden. 
Graag zie ik daarom deze vragenlijst voor donderdag 14 mei (per mail) weer terug. U mag natuurlijk zelf besluiten 
of u deze vragenlijst invult en naar mij mailt, het is niet verplicht. 
Bedankt! (de leraar van uw kind(eren) 

 
 

1. Omschrijf in 4 woorden de thuisblijf-periode van uw kind: 
 
2. Wilt u 3 dingen noemen die uw kind als positief heeft ervaren in de thuisblijf-periode? 
 
3. Wilt u 3 dingen noemen die uw kind als negatief heeft ervaren in de thuisblijf-periode? 
 
4. Is uw kind of in uw familie iemand ziek geweest met COVID19 gerelateerde 
symptomen? Indien ja, hoe ging uw kind hier emotioneel mee om? 
 
5. Heeft uw kind in zijn familie of vriendenkring iemand verloren door COVID19? Indien 
ja, hoe ging uw kind hier emotioneel mee om? 
 
6. Hoe heeft uw kind het thuis leren en werken aan schoolopdrachten c.q. thuisonderwijs 
ervaren? Wat ging moeilijk? Wat ging goed? 
 
7. Keek uw kind er naar uit om weer naar school te komen? Waar merkt u dat aan? 
 
8. Eventuele aanvullingen: 
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Juf Sabine blij met de herstart…. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GROEPSVERDELING 2020-2021 

 
We hopen tijdens de MR vergadering van 2 juni een akkoord te krijgen op de 
groepsverdeling voor volgend schooljaar. 
Op 22 juni ontvangt u dan een e-mail met een overzicht welke meester/juf welke groep les 
gaat geven. Dan ook maken we bekend welke leerlingen in welke groep zitten (als daar 
verandering in komt). 
 

 

INLOGPROBLEMEN THUIS MET CLOUDWISE OF SNAPPET? 
Leraren staan sinds 11 mei weer volledig voor de klas. Toch kan het voorkomen dat een leerling thuis niet kan 
inloggen. Tijdens het thuiswerken kon u voor de meivakantie de eigen leraar onder schooltijd bereiken. Nu kan 
dat niet meer als er thuis huiswerk gemaakt moet worden.  
Wel kunt u even naar de Klaroen bellen, dan stel ik (Wim Verkerk of onze conciërge) het wachtwoord eventueel 
opnieuw in en hoeft er niet lang gewacht te worden op contact met de eigen leraar. Uw kind kan dan weer fijn 
thuis verder werken. 

 
SCHOOLMELK (niet leverbaar tijdens de 3 opstartweken) 
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.  
  

http://www.schoolmelk.nl/
http://www.campinaopschoolmelk.nl
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AFSLUITING SCHOOLJAAR GROEP ACHT 
GAAT WEL DOOR!!! 

In deze gekke tijden hebben we vooral veel te maken met afmeldingen. Zo 
kan kamp helaas niet doorgaan, evenals een aantal andere leuke 
activiteiten voor de kinderen. Dit vinden wij, net als de kinderen, natuurlijk 
erg jammer. Des te belangrijker is een goede afsluiting van het schooljaar 
voor groep 8. Maar door alle coronaperikelen stond ook de eindmusical op 
de tocht. Zowel het oefenen als de opvoering zorgt voor flink wat 
hoofdbrekers… 

Gelukkig hebben we een mooie oplossing kunnen vinden. We kiezen er dit 
jaar voor om een musical te doen in de vorm van een film! Deze week heeft 
groep 8 hiervoor een filmscript uitgekozen. Vanaf volgende week lopen er 
dus 29 acteurs en actrices door de school. Hoe de uitvoering en het afscheid 
precies vorm gaat krijgen blijft afwachten, dat is mede afhankelijk van de 
ontwikkeling vanuit de overheid. We hebben met een film gelukkig wel de 
zekerheid dat we samen aan een mooi eindproduct kunnen werken. We kijken 
ernaar uit om op deze manier toch voor een hele mooie afsluiting van 8 jaar basisschool te zorgen. 

 
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 

 
 

 
GEANNULEERDE ACTIVITEITEN VANWEGE CORONA 

 11 mei Project mediawijsheid (focus ligt nu op de basisvakken in shifts) 

 2 juni kampweek Texel groep 7/8 (definitief geannuleerd) 

 25 mei Avond vierdaagse (definitief geannuleerd) 

 11 juni schoolreis (definitief geannuleerd) 

 Juni praktisch verkeersexamen groepen 7 (definitief geannuleerd) 

 01 juli sportdag groepen 4 t/m 8 (definitief geannuleerd) 

 07 juli feestdag Circus (definitief geannuleerd) 

 13-07 rapport 2 (nog in overleg hoe vorm en inhoud te geven) 

 08-07 afscheid groep 8 (Zie artikel hierboven) 
  

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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VAKANTIEROOSTER 2020-2021 

 
 
 
 
HERHALING bericht:  
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). 
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 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. 

 
 
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: 
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Week 20 t/m 22 (11 mei t/m 29 mei): Wachten  
Inhoud: Geduld en ongeduld. Passiviteit en actief verlangen. 
Bijbel: Emmaüsgangers (Lucas 24, 13-34); Hemelvaart en Pinksteren (Handelingen 1 en 2). 
 
Week 23 en 24 (2 juni t/m 12 juni): Protesteren  
Inhoud: Tegensputteren en weerwoord geven. Verzet en protest omwille van rechtvaardigheid. 
Bijbel: Ester 

 
 

CIRCUS TADAA  
 
Helaas is ook dit feest komen te vervallen. We hopen dit volgend schooljaar 
opnieuw in te kunnen plannen. Dank voor de aanmeldingen om te komen helpen, 
we hopen dat we in het nieuwe schooljaar ook weer op u kunnen rekenen. 
Uiteraard volgt dan weer een opgaveformulier. 
 
 

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!  

 

 

 
 
W4KANGOEROE….. 
 

Zelfs tijdens de corona-thuis-werkweken hebben maar liefst  
43 leerlingen van de Klaroen meegedaan aan de wereldwijde 
wiskunde wedstrijd! 
 

Compliment aan deze 43 kinderen! Goed gedaan! 
 
De W4Kangoeroewedstrijd is een reken- en wiskundewedstrijd die jaarlijks in maart op heel veel scholen wordt 
georganiseerd en door heel veel leerlingen wordt gemaakt. In Nederland doen er ongeveer 140.000 leerlingen 
mee op 2350 scholen.  
De wedstrijd is geschikt vanaf groep 3 van de basisschool t/m 6 vwo van de middelbare school.  
 
Meer info: https://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/ 

  

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
https://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/
https://www.facebook.com/pages/CBS-de-Klaroen-MaarssenTienhoven/589704931157422
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Verjaardagen leerlingen mei en juni 2020 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VERJAARDAGEN MEDEWERKERS 
 

 29 mei Meester Jan 

 17 juni Machiel (BSO medewerker) 
 


