
  

 

 

UPDATE EN ANDERE KLAROEN-INFORMATIE DIGITAAL  

Deze UPDATE en veel andere Klaroeninformatie wordt alleen digitaal verzonden. 
 

     

 

 
 

 

We zijn enorm blij dat vanaf 8 juni de school weer open gaat voor alle kinderen, elke schooldag. Het 

wordt weer een beetje als voor half maart, maar toch een beetje anders.  In deze nieuwsbrief kunt 

u lezen hoe het gaat. 

 

In de brief van Vechtstreek en Venen heeft u de uitgangspunten kunnen lezen.  

1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school. 

2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  

3. Tussen personeelsleden en leerlingen moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.  

4. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden.  

5. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school.  

6. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.  

7. Leerlingen van verschillende groepen mogen (zoveel mogelijk) alleen met dezelfde groep of klas in 

aanraking komen  

8. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.  

9. Met ingang van 8 juni wordt door de scholen geen noodopvang meer aangeboden. 

10. Ambulant medewerkers, vaste vrijwilligers en TSO mogen wel de school weer in.  

 
 

 

 

 

 juni 2020 
 



 

WELKOM  

 

Vanaf vorige week zaten we op school al in spanning. Op de 
uitgerekende datum berichtte Ruud nog aan het team dat er niks 
aan de hand was, maar de volgende morgen was het wonder 
geschiedt. Een babymeisje voor Meester Ruud en zijn vrouw 
Bertine. Broers Jesse en Stijn hebben een zusje met een 
prachtige naam. Welkom, Madelief Oostveen! 
Mocht u een kaartje willen sturen, dan kan dat naar:  
Ruud & Bertine Oostveen 
Gruttolaan 22, 3738 EW Maartensdijk. 
 

 

     M a d e l  i e f 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
Naast het nieuwe 
babymeisje heten we 
ook een jongetje 
welkom op school. 
Tole van Huijkelom 
start deze week in 
groep 1. Door de 
corona maatregelen 
moet Tole de eerste 
dag helemaal alleen 
naar binnen.  
 
Gelukkig heeft hij zijn 
zus Ara op school. 
 
Lieve Tole, we 
wensen jou en je 
ouders een hele fijne 
tijd op De Klaroen! 
 

 

 

 
 
 



 

SCHOOL NA 8 JUNI 2020  

 
Ouder rooster met lunch pauze 

TSO medewerkers mogen terug in school. Dat betekent voor de Klaroen Tienhoven dat we terug gaan 
naar ons normale rooster, met middagpauze van 1 uur. De overblijf is zoals altijd georganiseerd door 
Eigen&Wijzer, Aschwin, Joshua en Nelleke komen de lunchpauze begeleiden.  
 
Groepen uit elkaar, Haal en brengtijden 

Aangezien we de groepen zo veel als mogelijk uit elkaar moeten houden, blijven de gespreide haal- en 
brengtijd. De leerlingen komen en gaan naar huis via verschillende uitgangen en op verschillende tijden. 
Ouders mogen niet mee naar school. Onderstaand schema vindt u ook als bijlage.  
 
Groep Ds 

Ulfers-
laan 

School 
ingang 

Vertrek  
uit 
school  

Ds  
Ulferslaan  
 
– 
 
Voor 
lunch 

Aankomst  
Ds 
Ulferslaan 
_ 
 
na lunch  

School 
/klas in 

Vertrek  
school 

Ds  
Ulfers- 
laan 

1-2 Hanneke  
of Jorinda 

8.15 8.20u 11.55 12.00 13.00 13.05 14.55 15.00 

3-4  Ruud 8.25 8.30u 12.00 12.05 13.05 13.10 15.00 15.05 
5-6  lopen via  
de 
hoofdingang 

8.35 8.40u 12.05 12.10 13.10 13.15 15.05 15.10 

7-8 lopen via 
de eigen 
ingang 

8.40 8.45u 12.10 12.15 13.15 13.20 15.10 15.15 

 
 

TSO met het Eigen&Wijzer team, dezelfde brooddoosjes en voorwaarden 

 

BSO 

De BSO sluit aan op de schooltijden. Het Eigen&Wijzer busje haalt kinderen die opgegeven zijn voor 
buitenschoolse opvang. Ouders kunnen de kinderen ophalen op onze locatie in Maarssen.  
 
 
Materialen van school ( zoals chromebooks) terug naar school 

Alle chromebooks, schriften, boeken enz. worden vanaf maandag 8 juni weer tegelijk op school gebruikt 
dus alles wat nog thuis is, graag terug.  We missen nog 1 chromebook. Wilt u bij u thuis kijken of de 
geleende al ingeleverd is?  
 
 

 
 

ACTIVITEITEN JUNI/JULI 2020  

 
De meeste activiteiten zijn geannuleerd. Voor groep 7-8 proberen we mogelijk te maken wat binnen de 
regels mag. 
 
 
Team Klaroen volgend schooljaar 

22 juni bekend making groepsverdeling 2020-2021 via e-mail 
 



 

Studiemiddag van 25 juni vervalt.  

We willen u niet opnieuw uw kinderen laten opvangen, dat heeft u de afgelopen tijd al zoveel gedaan. 
We houden de kinderen 25 juni in de middag gewoon op school. Mocht dat  problemen geven, dan is het 
genoeg om een mailtje te sturen naar gcaviet@vechtstreekenvenen.nl  
 
Musical  

Voor de musical op 15 juli hebben we een alternatief. We vormen de musical om naar een filmscript en 
maken een film. Het ziet ernaar uit dat we de film kunnen afspelen voor max 100 mensen in het Pathé 
Theater Leidsche Rijn. 
 
De Overstap 

De overstap op 17 juli hebben we nog niet afgeschreven, we peinzen nog over alternatieven waarin we 
de 1,5 meter kunnen waarborgen voor de volwassenen. 
 

  
 

Overzicht van bijbellessen in de maand juni 2020 

 
Week 23 ■ 02/06 - 05/06 

Hoe durf je! 
Ester 1 en Ester 2: 1-18 
Koning Ahasveros geeft een groot feest waarop iedereen kan zien hoe rijk en machtig hij is. Hij wil ook 
dat zijn vrouw komt, zodat iedereen kan zien hoe mooi zij is. Maar ze weigert. Hoe durft ze! Koning 
Ahasveros stuurt haar weg en gaat later op zoek naar een nieuwe koningin. Ester gaat naar het paleis 
en de koning is erg van haar onder de indruk. 
 

Week 24 ■ 08/06 - 12/06 

Kun jij iets doen? 
Ester 2: 19-23, Ester 3 en Ester 4: 1-17 
Mordechai, de neef van Ester, ontdekt een complot tegen de koning. Hij komt in actie en redt zo het 
leven van koning Ahasveros. 
Als Mordechai niet wil buigen voor de hoge minister Haman, wordt een verschrikkelijk bevel 
uitgevaardigd tegen de Joden. Kan Ester iets doen om het te voorkomen? 
 

Week 25 ■ 15/06 - 19/06 

Op zijn kop 
Ester 5: 1-14 en Ester 6: 1-14 
Haman en koning Ahasveros komen eten bij koningin Ester. Haman is erg trots, maar ook nog steeds 
verongelijkt omdat Mordechai niet voor hem buigt. Als de koning hem vraagt hoe hij iemand eer kan 
bewijzen, denkt Haman dat het over hemzelf gaat. Maar het loopt net even anders… 
Week 26 ■ 22/06 - 26/06 

Komt het goed? 
Ester 7: 1-10, Ester 8 en Ester 9: 1-32 
Haman wordt ontmaskerd, maar de koning kan zijn wet niet ongedaan maken. Komt het goed als de 
koning er een andere wet naast stelt? 
 

Week 27 ■ 29/06 - 03/07 

Jona, de profeet die geen zin had 
Jona 1 - 4 
De profeet Jona moet op weg om in Nineve te gaan vertellen dat het zo niet langer kan. Hij vlucht weg 
van de Heer, wordt overboord gegooid en opgeslokt door walvis, en gaat uiteindelijk toch naar Nineve. 
Daar hebben zijn woorden andere gevolgen dan hij dacht. 

mailto:gcaviet@vechtstreekenvenen.nl


 

 

 

 
 

 

 

 

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

