
  

 

 

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

 

 
 

 
        AGENDA JULI/AUGUSTUS 2020 

 
 

• 15  juli groep 7/8 film vertoning en afscheid in Pathe theater groep 7/ 8  
• 17 juli overstap alternatieve uitvoering  11.00 uur 
• 17 juli vanaf 11.30 uur  zomervakantie 
• 31 augustus 8.30 uur eerste schooldag 
• 31 augsutsus hoofdluiscontrole (onder voorbehoud) 
• 3 september nieuwe Update 
• 8 september schoolfotograaf 
• 18 september startfeest (onder voorbehoud) 
• 6 oktober groepsinformatieavonden (onder voorbehoud) 

 
 

 
 

 juli 2020 
 



 

        
       CORONA PROTOCOL WIJZIGINGEN     
 
      Vanaf 1 juli zijn er door het kabinet behoorlijk wat versoepelingen 

doorgevoerd. Die hebben  gunstige gevolgen voor het basisonderwijs en dus                                 
                          De Klaroen. Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen. Verder blijft het 

protocol van 8 juni gelden. 
  

1.       Leraren mogen nu wel weer dichterbij leerlingen komen en er hoeft geen anderhalve meter meer 
tussen leerlingen en leraren gehandhaafd te worden. 
  
2.       Op het plein mogen de verschillende groepen weer met elkaar spelen 

  
3.       Wel blijft de anderhalve meter tussen ouders van kracht (ook tussen leraren en ouders). 
Dat betekent dat de gescheiden haal- en breng tijden blijven tot nader bericht van de overheid. 

  

4.       Ouders/verzorgers kunnen weer op afspraak de school in voor een gesprek (op anderhalve 
meter). Wij moeten elke bezoeker  4 vragen stellen. Als 1 van de vragen met ja beantwoord 
wordt, maak dan een andere afspraak of annuleer de afspraak. 
 
5.     Kinderen mogen trakteren. De traktatie moet in fabrieksverpakking ingepakt zijn. Zelf 
ingepakte traktaties of niet ingepakte traktaties mogen helaas niet uitgedeeld worden. 
Besmetting van het virus is dan namelijk niet uitgesloten. De kinderen mogen alleen in de eigen 
groep uitdelen, ze kunnen helaas nog niet de klassen rondgaan. 
 
6. Jassen en tassen mogen weer aan de kapstokken en hoeven niet meer mee de klas in.  

 
 

GROEP 7/8 FILM 
Afgelopen maandag is na een enorme gezamenlijke inspanning de film Junglebeats opgenomen. De 
kinderen hebben in 3 weken tijd de musical in hun hoofd gestampt onder de bezielende leiding van Juf 
Brechtje. Juf Rosa kwam elke week naar Tienhoven om haar dansjes te oefenen met de kinderen.   

 

 
Er is een volwaardig decor in 
de avond uren gemaakt door 
de familie van Eijk inclusief 
oma en opa van Eijk.  En alle 
ouders hielpen de 
financiering van deze 
bijzondere filmvoorstelling 
mogelijk te maken. 
Alle gezinnen stemden in 
met kaartjes van 9 euro per 
stuk. Samen met sponsoring 
van ouders is het daardoor 
mogelijk om de film op  
15 juli te bekijken in Pathé 
Theater Leidsch Rijn.  



 

 

Het schooljaar 2019-2020 zit er bijna op. Met 
veel enthousiasme is de Ouderraad begonnen 
aan dit schooljaar en hebben we leuke 
activiteiten georganiseerd, zoals het Startfeest, 
het Sinterklaasfeest en de Kerstviering. We 
waren in voorbereiding voor onder andere de  

Paasviering en de Kleedjesmarkt, maar vanwege COVID-19 werd alles anders. School werd gesloten, de 
lessen werden digitaal gegeven en daardoor kregen de activiteiten van de Ouderraad geen doorgang.  
De leerkrachten hebben hard gewerkt aan deze nieuwe vorm van tijdelijk onderwijs. De Ouderraad 
heeft als dank hiervoor namens alle kinderen en ouders een taart laten bezorgen, wat erg gewaardeerd 
werd. Ook tijdens deze periode hebben we met bloemen afscheid genomen van Juf Renate en een 
cadeautje gegeven aan meester Ruud en zijn vrouw vanwege de geboorte van hun dochter. Ook van de 
kinderen is dit schooljaar veel gevraagd. Ze moesten ineens hun juf of meester missen en kregen thuis 
digitaal les met hulp van ouders. De kinderen willen we daarom ook niet vergeten. Tijdens de overstap 
ontvangen ze daarom iets leuks voor de zomervakantie. Nu maar hopen dat jullie hier veel gebruik van 
kunnen maken..... 
 
Aan het einde van het schooljaar nemen ook enkele ouders afscheid van de Ouderraad. Dit zijn: Kirsten 
van Gent, Nel van Zijtveld, Stella Beemer en Jannet Saarloos. Heel veel dank voor jullie inzet de 
afgelopen jaren! 
 

 

 
 
In september zal de nieuwe Ouderraad zich aan u 

voorstellen. Heeft u interesse hebben om leuke 
activiteiten voor de kinderen te organiseren? 
Meldt u dan aan, want wij zijn op zoek naar u! 

 
Wij wensen u allemaal een hele fijne en zonnige vakantie toe! 
De Ouderraad  

 

 
Een aangepast schooljaar, vraagt om een aangepast schoolrapport.  
Maandag 13 juli zullen de kinderen hun rapport meekrijgen. Dit rapport is voor sommigen iets anders 
dan jullie gewend zijn.  
De kinderen van groep 1 krijgen dit keer een kort persoonlijk verslagje over de afgelopen periode. De 
kinderen van groep 2 een "KIJK" rapport met een kort persoonlijk verslagje.  
 
In groep 3 t/m 8 zijn de CITO toetsen rekenen, spelling en technisch lezen in juni afgenomen. Dit 
overzicht krijgt u ook in het rapport. Zoals eerder is aangegeven wordt CITO begrijpend lezen (groep 5 
t/m 8) in september afgenomen.   
 
Er is gekozen om cijfers van het vorige rapport mee te nemen naar het nieuwe, wanneer er te weinig 
toetsen vanaf 11 mei afgenomen zijn.  
 



 

 
LANGS KOMEN OP SCHOOL 
 
Ouders/verzorgers kunnen op afspraak de school in voor een gesprek (op anderhalve meter). Als u geen 
afspraak hebt, moet ik u vragen aan te bellen en niet zomaar school in te lopen ( ook al staat de deur 
soms open) . Wij moeten noteren wie welke dag de school in komt. Wij moeten elke bezoeker  
onderstaande 4 vragen stellen. Als 1 van de vragen met ja beantwoord wordt, maak dan een andere 
afspraak of annuleer de afspraak. 
 

 
 



 

 

OVERSTAP  
 

Het evenement ‘De overstap’ zoals we die de afgelopen jaren kenden, zal dit jaar niet in de bekende 
vorm  doorgaan omdat daar niet genoeg ruimte voor is op het plein. De OR en onze schoolteam captain 
Hanneke hebben gezamenlijk een mooie oplossing bedacht, waarin volwassenen  1,5 meter afstand tot 
elkaar kunnen houden. Dit jaar hebben dus een aangepaste overstap waarbij alle ouders/verzorgers van 
harte welkom zijn.  
 

 

 

 
17 juli 2020 
11.00-11.30 uur 
 

In de ochtend zullen de kinderen op school even een kijkje nemen in hun nieuwe groep. Ze ontmoeten 
(eventueel) hun nieuwe Meester of Juf en in de nieuwe samenstelling eten ze hun pauzehapje en van de 
Ouderraad een verrassing. Van de leerkracht krijgen zij  ‘’het overstapvoetje' van de nieuwe groep.  
 
Voor 11.00 uur mogen ouders en verzorgers zich op de stoep langs de Ds. Ulferslaan opstellen (met 
inachtneming van 1,5 m tussen verschillende huishoudens). 
 
Om 11.00 verzamelen alle kinderen op het plein en zullen wij samen met een aantal leden van 
muziekvereniging SDG  een defilé lopen. 

 

 
 
Het orkest, leerlingen en 
leerkrachten lopen een ronde  
Start bij school 
Uitgang school> rechts af 
Ds. Ulferslaan > 1e links 
Burg. Schuylenburglaan > links 
Looydijk > links 
Ds. Ulferslaan.  
 

 
Bij terugkomst, verzamelen de groepen 1-7 bij hun groepsvak en zal groep 8 afsluiten met hun eindlied 
van de musical. Wanneer het startsein van de vakantie is gegeven, mogen alle kinderen met hun ouders 
naar huis.  
We hebben afgelopen jaren gemerkt dat we op zo'n dag nog enorm verwend worden. Dit is uiteraard 
niet verplicht. Mocht uw zoon/dochter het leuk vinden om iets te geven, geef dit dan 's morgens al mee, 
zodat we na schooltijd de afstand zoveel mogelijk kunnen waarborgen.  
 
Commissie Overstap 
 
 
 



 

 

 

 
 
Huisfotografe Marjolijn biedt  alle gezinnen van De Klaroen een fotoshoot aan voor een 

gezinsfoto’s en/ of portretjes van de kinderen. De opname is gratis. Je betaald alleen wat 
je afneemt. Geldig tot 31 juli 2020 
 
 

 
Overzicht van bijbellessen in de maand juli 2020 
 
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. 

 

Week 28/34 ■ 06/07 - 10/07 of 17/08 – 21/08 

Themaweek: Bidden 
1 Samuel 1: 1-18, Matteüs 6: 1-15 en Filippenzen 4: 4-7 

In deze zomerweek staan we stil bij het gebed. We lezen verschillende bijbelverhalen waarin het gebed een rol 

speelt. 

 

Week 29/35 ■ 13/07 - 17/07 of 24/08 – 28/08 

Themaweek: Hoe zijn wij aan de bijbel gekomen? 
Nehemia 8, Handelingen 8:26-40 

Elke week lezen we verhalen uit de bijbel. Hoe zijn we eigenlijk aan die verhalen gekomen? En wat betekenen ze 

voor mensen? 

 



 

 
 

 

 
 

Schoolgids bijlage 2020 - 2021 

 

 
 

 

https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/06/Bijlage-schoolgids-20-21-1.pdf

